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WiadomoSci wst^pne.

Stenografia („scislopis", stenos^scisly, grafo = pisz?) jest urnie-

jetnoscia ktdra umozltoia dokladne zapisanie chocby najszybciej u,y-

pourfedzianych riftu, za pomoca znak6» jak najprostszych . u, czasie

fak najkrotszym tak, aby kazdy znajqcy system m6gt to p.smo czyh

stenocram dosloirnie odczytac.

Polski System Stenografii ma za podstame alfabet utuorzony

z cza.stek liter pisma zuiyklego.

Podzial stenografii na durie czeSci:

czesc pieriusza: pismo zupeme (stenografia zasadnicza) obejmuje

„auke o tiuorzeniu uyrazou; za pomoca. znakoo* stenograficznych z za-

stosoumniem nieiuielu skr6cen scisle okreslonych regulami;

TzSc druga: pismo skr6cone (stenografia skr6cona) obejmuje

nauke o sposobach daleko ida_cych skr6cen, dzieki kt6rym sztuka

stenograficzna moze spelnic najuiyzsze oiymagania praktyczne.

Przybory pismienne. W nauce stenografii zasadmcze, uzyu*

sie papieru z ukiadem czterolinioaiym (zeszyt stenograficzny, u,z6r 1).

Stenogramy couczyc mozna oloukiem (nr. 3. lub 2.) dobrze za-

ostrzonym
8
na czysto zas pisac miekkim Pi6rem, nasladmac o-zory

W ?
t:

C

t: napra.de uW sie stenografii, musi przerabia,

material podrecznika bardzo starannie i uykonyumc dokladme mszyst-

Se vTska^kl i rady podaomne u> przypiskach. Na pobiezne uczeme

sie; szkoda czasu.



CZE&€ PIERWSZA.

Stenografia zasadnicza.

L Alfabet

W stenografii alfabet jest jeden; nie rozroznia sie. liter malych i wiel-

kich. Uklad linij jest taki sam, jak w pismie zwyklym.

liniagdrna , -,--

„ glowna /• /- / Lai /-.. .,
sredmefelowne)

dolna '- '••- "
dolne

" doma 12 3 4 5

Wedlug wysokosci znakow, rozrozniamy w stenografii:

i. znaki male — zajmuja. polowq pola glownego.

z

3

5

srednie — zajmuja. cale pole glowne,

zwiekszone — sa. wyzsze o pol stopnia od znakow srednich,

wielkie — zajmuja. dwa pola,

'„ przedlugie — zajmuja. trzy pola.

1. Znaki mate: KZa^ZZZaJ -«- .

k, n, r, s, f-f.

Znaki spolgloskowe nalezy pisac lekko (bez nacisku) i smuklo (wa. -

skq). tqczymy je,' dopisuja.c do siebie bezposrednio: ~/VX.
;
«^- albo za

posrednictwem prostej kreseczki, zwanej lacznikiem. v\, cro.,.**.,. W ostat-

nimpola.czeniu...~...odpadaja.la_czniki na pocza.tku i na koncu, niepo-

trzebne do polqczenia. x
)

Samogloski po spolgloskach oznaczamy przewaznie nie zna-

kami alfabetu (o ktorych bedzie mowa w pozniejszej nauce), lecz

przez szczegolne, dla kazdej samogloski inne, polqczenie lub napisanie

odpowiednich znakow spolgloskowych: jest to zw. „symboliczne" ozna-

czanie samoglosek.

1 tak: symbolem d z w i e. k u e jest zwykle pola.czenie znakow

spolgloskowych. Zatem wyzej napisane pola.czenia sa. juz zgloskami: kek,

nen rer lei.

Czytaj: rv\ rw m.AOA>,.(WA^ rw./vo. A),aa.w..w..V)

\*,ao ay &\ <tu a?..*j~«cs *<v...a ^,.nj^...cf^...a\x>,ayy,..o^aa^...

i) l pisze si? j e d n y m ruchem: w srodku tak *. , na pocza.tku tak: e. , na kon-

cu z naciskiem: j .
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Jak cwiczyc?
1 Dany stenogram czytaj uuiaznie par? razy, az odczytasz kazdy znak

ua pieruiszy rzut oka; w ten spos6b opanujesz znaki pamieciouio. W razie

potrzeby postuguj sie. „Kluczem" na koncu ksiazki.

2. Kazdy uiyraz ciuicz po par? razy uj jseszycie stenogr. (wzor 1), uuia-

zajac pilnie, aby pismo bylo lekkie, piynne, uiaskie i aby roznica miedzy za-

tamaniem a zagieciem byla bardzo tuyrazna Szczeg6lnie ciuicz ujyrazy z f uiedlug

poprzedniej wskazowki.

Tecbnika popraumego pisania tuymaga, aby palec ujskazujacy opieral si?

na ol6tuku okolo 2 cm ponad papierem, aby reka posuivaia si? po papierze

koricem malego palca i nasada. dloni, aby uj czasie pisania tylko posuiual

reke. lekko po papierze, a nie przeskakiumd od znaku do znaku.

3. Wystenografuj dany ustep samodzielnie z klucza i odczyta} siroj ste-

nogram.

Pouiyzsze mskazoiuki stosuj uj dalszej nauce; przerabianie pobiezne by-

toby bezcelowe.

Na pocza.tkuina koncu wyrazu oznaczamy e prawie pozioma.

kreseczka. dopisana.: er*.-h>.., es*..To.,.el*._»., ke**xx,.re-\~y se» <T., le*-, lub

wyprostowanym lacznikiem: ek*-?~\.,.en».rrx/.,.. ne*..r^.-

Dzwie.k § wyr6zniamy dodaniem kropki pod e:.*<p\.,.rva,.<F\;

kropke. te. mozna najczqsciej opuscic: .r\*.,.\r\^..

Aby w srodku wyraz6w misdzy spolgloskami n i c czytac e, na to mamy odpo-

wiednie sposoby pol^czen, ktore poznamy pozniej. Cz^sto wystarczy w tym celu skr6-

cic l^cznik miijdzy spoigbskami (np. kler*../rsx\) lub nawet zwyczajnie je pol^czyc,

a odczytamy wyraz poprawnie na podstawie znajomosci j?zyka (np. kelneT-cvtvA}.

Dzwi^k a po sp61glosce oznaczamy pogrubieniem tej sp61gloski

przez nacisk:
. r\.,....c*j. \.., a. «...

^ ka, na, ra, sa, la.

/W/VWl/./ y%/..vv.t/rYV/vv../vv^...^wv/>vvrv.^ **?\..

Znak alfabetowy a ».../.... wypisujemy na pocz^tku wyrazu i po

e ( ea~.^);..*o.,.f^}*,. Pocz^tkowe a/= el= ._,.,.,.ar»..<\ ..: .^..^w/..

2. Znaki Srednie: ::i^:c:::zzizz:::::iz:^:jzx..

b, p, d, t, g, m, z, i, w.

ba, pa, da, ta, ga, ma, za, za, wa.

i) Wszystkie znaki ptsad wa^ko i smuklo.

-'\



Samogloski na pocz^tku wyrazu uczepiamy tam, gdzie nastejmy znak

zaczyna sie^ It.'Zttl.^ff. Znaki g, w mozna la.czyc za pomoca, malenkiej

kluczk'i:^
X<^^v^u^' ^. .Na koncu wyrazu wpisujemy s w niektorc

sp61gloski: 6..<M.yyo.-. Podobnie wygodniej pisac s zamiast z na koncu i

przed spolgloska.: ut'o..of. ..<fcss .

D z w i % k j*DM.. '&j. &*-, a\f.., koncowe ; piszemy w $6rq: V. &..

Z/.;. podobnie srodkowe j
przed spolgl., ktora. wskutek tego podnosimy: ..I/?

TZZfcJ*:&j($* Koncowe jevIMaiT, 'K^imCjA Jeieli nie ma

dwuznacznosci, mozna srodkowe je pisac jak ; przez podwyzszenie:

zamiast ..;n.u^ pisac

Dzwie,k U{6) wyrazamy obnizeniem poprzedniego znaku spol-

gloskowego o polowe, pola:

~;^;:D:;:^:;:^:^;^^'er."^.f..*:$.-
v..^.,../j au (pogrubienie irv

ku, mi, ru, su, In, bu, du, gu, mu, pu, tu,wu, zu, zu, )ul

obnizenie):- rum*.^.., lau *..„.* rau?..
y

..,
pau?..g,..'zau:.j...

n9̂ .i^.r^..C/vi».<H^-^-^"^-^-^-^-^^V-* :y-*^

a* C^s^'^y^r^S^/^^^..^...,^...^--^/^-' Srodkowe i koncowe

lu-.^'.I^MS^?... Przed obnizonym znakiem opuszczamy ; ;. j^/j£g/,

Pocz^tkowe u jest lacznikiem spod linii: pf€../^%/ ..jA. JM../lfi?rJd'

; u\»^-^.^y,eu^ljvr%, Przyimek u- .^.(n^.,^ v».=/x>.

3. Znaki zwi^kszone i wielkie.

"c, dz, dz,cz,sz,szcz, hch, f.

^^^^Y^^^
i) ge czytamy jak gie, wiec » nie potrzeba oznaczac. 1) Znizajac g, unikamy

kluczki, aby znak nie by! podobny do innego, kt6ry poznamy pozniej (sz). 3) Przed

dz opuszczamy z (jezdif, drozdze, gnieidzf...).

Diwiqk' O oznaczamy wyokra.gleniem znaku poprzedniej sp6i-

gloski lub jej lacznika:

u. c,z.:L l.^^^:d,:1. i... 2.rx£:^:^

bo,p^do,czo,nto,no, lo, so, go, dzo, to, fo,ko,co, zo, zo, cho, szo,

~'aZ...-'~~>-.- wyokr^glenie i pogrubienie : vy/. .
IZ„ £, £

s*czo.<wo,
r0, )C'h

'

pOH ' dOUL
QS Q/3\j .

i)

^*0/.,.'3V\S-J
j£\^;m c£;<ML.;^nJ^J^

D zw i e. k Q wyrozniamy w razie koniecznosci kropka. pod o:

Znak o wypisujemy na poczqtku wyrazu iprzyinnejs^c^ljMcc:

4. Skr6cenia. Zdania.

Aby uprosac pismo stenograficzne, uzywa si? roznego rodzaju skrocen.

Bedziemy je stosowali w ciaju calej nauki. Obecnie poznamy skrocenia

dzwiekowe, gramatyczne oraz stale skrocenia pewnych wyraz6w czyh

t. zw. znaczniki.
.

Skrocenia .dzwiqkowe (fonetyczne) polegaja. na opuszczamu li-

ter slabo wymawianych: CM..^

Skrocenia gramatyczne polegaja. na opuszczaniu koncowek gra-

matycznych, wynikaja.cych ze zwia.zku wyraz6w:

») W srodku wyrazu wygodniej pisad so zamiast zo.



ZlMXCZniki tworzymy: z pocza,tkow wyrazow: raz-.s ., x korkow
wyrazow (w polu gornym): ten'^""', przez opuszczeniesrodka wyrazu:

kto*..'CS.., i winneszczegolnesposoby: cbce&Jr.. (Jti.).

Znacznik6w trzeba wyuczyc siq na pamiqc.

\ r^.. 7 :l.

..V., 0.,....r\.. "nziz.

raz, sam, kaide, ktore, ten, tym, tego, tarn, tak, kto, jeden, rozne, chce.

S/ s/2v7 .../
Odmiana znacznikow: <Jrv./xA...v_A. 7\. o)..6..^D. A77.A^> ' '

'

., ,
.fl-a~3....Za .2^..3D. A

Laczenie znacznikow: lZ...Ja nJ.. L>

Zwroty i adanioy.vC.^

/^..*..c/..*L<f&Ks...xJ^'..* / nry/C.

/
9
. ^r^ . K Oy -Jt..£. . ...<%/)..

E::zD/::n:M::j: ..!7. Z ....<Jlz..oo ..JZ> f>/LJ^.&ff\s^.

Jak CWicZYC ZWroly i zdania? Zwrot lub zdanie odczytuj na
glos, potem pisz z pamigci kilkakrotnie, az napiszesz plynnie bez omyfek
i tuahania.

5. Sp6tgtoski Zmi^kcZOne oznaczamy wydluzeniem zna-

ku sp61gloskowego: ...<^>^..^..s^^.^..r .D...f ....L.., I..., L l..,...Z. ,.../.,.. J...,.

n(nie), kie, rz, s(sie), hie, mie, pie, wie, z(zie), cie, di,

*..**>*/. \^:o;x:t£l }..&..-/../,.. niu =
,...., .,.../. 1

ma' men .»
r^.,, ^o\UUi

nio" CSJ.. itp. Or..VJ CI... Spolgl. jotowane (pola.czone z j*i)\'/?.iOJ.^.S£.A

die,gie,tie.fie.chie

Z/V^-v-r. CSSU cHL^ ..^jfh^^.tr^sr^ :uf»

i) Po / doczepiamy znaki male i srednie na linii srednicj.

ro^ ci/^/dt:^^^

rM.frJulS^z

Zwroty.

jk(o*&:^

..€K.ou..\/.\t.irsJ.v. cyj...f*...J-j

JtOj^

Znaczniki: x: :£:::£: =2E
.kiedy, rzecz, -ywiicie, nareszcie, miedzy, jest, nie jest, gdzie,

:::: z:n::nz:.
pomoc, potrzeba, -bne.

2Amaxx.^^^Jl^

/...

a^L»o..0%fj3L.:eJ..
./..

cli^luz^

F-.
^A/'^.^'ffo:

6. SamO^toski y,i oznaczamy znacznie dluzszym ia,cznikiem:

rym^sZl.Ii wyr6zniamy nadto zmiqkczeniem poprzedniego znaku sp61-

gloskowego (zgodnie z wymowaj: zy*Jzr.., zi

i) Nte*.«n*r..z reguly laczymy z wyrazem.



Zgloski bii, mii itp. oznaczamy jak hi, mi itp.

Przed i nie zmi^kczamy

U=lyC.^ Pocza.tkowe t:

^:y^::£z:&^:&s^: znaczniki:ij,yr-

1Ui^-L~~~s.^^-/J^ CL^ Cln^.

ZZsZ
Znaczniki: ZJ^ZJt:zrZ^;^S^2.

jezeli, jeszcze, aby, wszystek, -stko, tylko, gdy, ni-, byl, widzi,

..Mr.,...*.,.. ..fflV. dL-r:..

<//«, lub, zaden, wazny.

i) yn, ny pisz jakby male jim, ym. 2) «i jak dwukrotnie przedluzone nie.

10

zdonio. zzzz:&:n^::a:E^:2^:^:'^S^^:^

zjxEM:,^u^il^nd^:^^.k.x:™

^Bp::^..z^^ntzj^'z^. GjtaZjjR' MT\Li.rK

'^X'5^^^zz^''&2^:a^^i^jlI^L

II. Przedrostki, przyrostki i koricowki.

Przedrostki s^ to przybranki na pocza_tku wyrazcw, przyrostki zas

— na koncu wyrazow; koncowki oznaczaja^ tylko formy gramatyczne

(przypadki, rodzaje, liczby). Np. w wyrazie bezczynno'sci bez jest przed-

rostkiem, czyn rdzeniem, osc przyrostkiem i koncowka_. Dla niektorych

takich przybranek posiada stenografia uproszczone znaki.

1. Przedrostki i przyimki.

Roz- = *&•«£/«fy>o£^:>a^: nad-=T:j^V&Z przed- ~%i

^^^^na^.^.;^

jak na}- WifZ^tJ^f V$J.. W( we)£Z.^^^^^^

w przedrostkowe po innym przedrostku opuszczamy: Jo^tjfflys^ cr..

Q,£ JL <fi. Przed znakami ta^cznikowymi piszemy w osobno: ^L.Z£^
"•'

::-«-'— ------

j -j
'

i)

,jUQn~<nMz:fi&i {w)spol~°,i$^z(ze)=:zizb?z ftp.,-;:*

l-v'TiXraga J>...72 t.f- Is.Z^ -frvp M
1) Nie ma obawy dwuznacznoki, gdyi w polskich wyrazach e poczatkowe

w ogdle nie wyste.puje.
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£^J3Jrv.T2££'['-x^^o^\^!^'!^^.y.X^'^s^.iu z s '.</.. przed znakami

l^cznikowymi: z e=2:., z z=.«fer, z « T.^.-.fCo^. #g#..<f?c~»~, ,/Cv ....

Przedrostki uczepione wyzej: ,^./'.33. ..3f..Zdf.^L..../S^*. <

&w

Zwroty.^ ..COZ.'.. o^.

jk^si rji^a.. viz

L..s7.J^. #.

>>. ..w....<-<v..

Znacmfld:::£::j;:^:^^

;«z, ze, bezpieczne, obecne, sprzedaje wobec, moie, poniewaz.

Zdania. ^'^rol'^oJ^:.. k^.IZ^.^.b^^.^

x_A<<:.V\J..V.L-<fx
"'

^ :. .fTV. . <?.C ^rf. /A_-<

I) Przedrostkowe z? rf wystepuje takze jako grupa spdlgtoskowa (str. 17.).

12

",:: ::/:.::..:.. ./I >zi. ... , .i^

2. Przyrostki i konc6wki.

• Wyrazy ze znakami przyrostkowymi mozna wygodnie i bezpiecz-

nie skracac. Np. skrocenia: elekt-czne, roln-two, narod-o'sc odczytamy

natychmiast na podstawie znajomosci jezyka. Wystarczy wiec napisac

rdzen wyrazu i dofa_czyc znak przyrostkowy, a skrocenie jest czytelne

i latwe. Dlatego ten sam znak przyrostkowy lub koncowkowy miewa

kilka podobnych znaczen, np. teczny = tyczny = tryczny itp. Takze nie

potrzeba rozrdzniac koncowek:- e»z=jyw, -tem-tym, -ych=ch. .**.

~C,-yc, -ic, -a, cie

"';v:v:v=

,;:::: r ;:j
Z, wosc* S>, -kosc*./®,-gosc".S', -zoic .= g) ,-cho'sc --

<..../'.-szo'sc'*.. 1,-to'sc--/.'?

q/- ©/
-osc

-stwo, -dztwo

^

Q~>-C^> <£?->"."<u*>2£ ojf"-.cm ^joc-^j} ...Ju-^yj.

~6w~\,-l6wr^ ..., -sow = o,-m6w~-l,. -kowr./i, -cow?L -row,-rzow =-a. ,.\ .,

-owka, -6wna>/, c •" £^ J-v *#M^l Gq £v </<a ^\ . £L #v-> opuszczenie

sp6(g}oski, z ktdira. ./-. .si? .. nie zlcwa:. .M^.. dJZ-^. .^<vrv^.. ,.

;

"

13



-CZtie, -teczne.-tryczne \^£y£:li. -s£a/::sJ::d::a:^:Lj ,

-ckie, 4ckie,-tyckie^/^.,.-Czka, -teczka,-czek- /..,

-del.I -da, -dir/rt^y^i^Ki^o^::^^;:.

fem, -tym, -tarn, -tymi:l,.T.L ...L....~tom*L. ,-tego-l...... ~fyck,-tach*j

:F:r
-QC, -jqc itP.° /.-£? -r-

-Z , -ze 5....J>*. Q-.-.—O. xi.:.o/..sr.Znaczn.:.c/-<ro../3 oL-O,

-OWe--\...s-*.... -awy,*.s-*zr. -cfwny- -llwy.= ..»——r... -wski'(5\^-r.-wszy

\J> VLui^L.Ir

*<3V

-jsze Zr^3 ,TS/ny, (sjae:

Zwroiy.

±^:^:rzm:. m&

t£^j:.~m/^^^;j?^:&7jd&^im&^

i) Kr6tkich wyraz6w lepiej nie skracac.

14

i:z::i:jt^jcL:M:~:.»^:.:nza£$z

ls*msu8bd&ZlZ$ZZ&Zz7k'.., 1 lL-J7ZJZ1
wi?c, -t), zamiast, nato-, natych-, choc, -ai, dotycbczas, mimo.

Zdania..:^^

zz:
G
:n;zznzzE:cJZaj:zlZT

15



7\£^jynJs

oz^/
R
:x:p^l j £™..:A

./.

.:a77:^ c& vt:.jyit ^.L^n:..

HI. Grupy sp6tgloskowe i zgloskowe.

Grupy sp61gloskowesa,to szczegolne polaczenia sp61glosek bez-

posrednio po sobie naste.pujacych. Powstaja. one przez:

scisle polaczenie sp61gfosek: W*X, 'sl'.S.,

wpisanie jednej spolgl. w druga; zl€£7 grZK, sp*..£.,.bw«ti ..,

stopienie spolglosek w jednolity znak: pr--.:C, kr*J\,mp€£..

Przed » obnizamy grup? spotgloskowa. jak jednolity znak: blu^..

Grupy zgloskowesa.to szczegolne polaczenia zgloski ze sp61gloska.:

na + s Zoo.'.', do + w = £", k° *m *^"

1. Grupy sp6Jgtoskowe i zgtoskowe z: I, k,m,n,

Grupy sp61gl.: L,lJ r*, Z, C r*M K.^xl-l^,f f*
WdV<^K^$>dXwl, gl, tl,H,cl, zl, chl, szl,

Z^ZICTZ. Grupy zgloskowe: Z&.Z'fiZZttZZ^Z, '-

khntp »l wd,koszMm,komp, kap.
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i) W zdaniu wolno cz?sto pisad koncowe ; zamiast je.

ZILsZ

Znocznilri: :^:;:i^*x;:^^

diugi,wtasny, wla'sciwy, dopiero, -weivnatrz, zew-, tei, wqtpH;.

Zdania. :/
crr^^^ :::^a:^ i:CF^.^

ft^iF^:n:pz^tz;A Mx^v.pg:

Cwiczenia biegloSCi. Wjjrobienie dokladnego i czytelnego pisma

jest gWirnym celem nauki zasad stenoj'rafii Dalszym i ostatet,znjjm celem

stenografii jest osiqgniecie bie<>losci pisania, na ktora polozymy nacisk iu dru-

giej czesci nauki. .lednakze juz teraz zaczniemu pouioli zaprauiiad r^ke. do

biegiego pisania. Przedmiotem specjalnego duric.zenia bedzie iu kazdum ustepie

jedno zdanie umieszczone na koricu rozdzialu pod napisem „ciuiczenie bieglo-

sci". Zdanie pisz z pami^ci urielokrotnie przez pied minut bez przeriuu, aby

..rozpisad si?", gdyz iu ten spos6b psiagniesz z czasem plunnosc i bieglosc

pisma. Nie wolno jednak zaniedbuiuat dokladnosci pisma!

Po przeczytaniu par? razy glosno i uwaznie pisz przez 5 minut:

tpjaa. /b^s- />.

2. Grupy sp6Jgfoskowe i zgtosk. z: s, s, z.

GmpV.spdigi. ::.«%:;:::?:;z^zs:JzzzBZ&zzz%zzzR:zzptzzT.:z^zzztzz::h

sk, sm, sm, st, sf, sp, sp, sw, sw, sch, sc, sc, msc; zg, z /,

'IKZZ^ZZZt^ZZiZZZZ^ZZ^ZZ^Z'^S'- W srodku wyrazu z przed sp61-

z k, z I, z n, zm, z t, zdz, ns, ks, k's * ksiq.

i) Przed innymi spogl. pocz^tkowe z = f (str. n ).
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gioska. piszemy jak s • ."ZZZZs6. Zs£..,.**£\..

wzm niezb niezd niezr.

Grupy zgloskowe. ..% *$ -> & **-• **

mys, rozw, nazw, posp, bezp, desp-dysp, swiet.

?a

Przyrostek -,& mozemy czeno sknScic,- wpisuja.c tylko K^pk^ZZZXXSZZ*;.

^z:firv~::^z:^ **&-**/- & .y l̂/..Jr..l.....'
r\j.

Znaczniki: :^znzzEnzzzz:::3z::z^z ^-y .£-

tiawet, skqd, dokqd, takze, zwlaszcza, istotne, obfite, wzglqd.

?. rgr..

Zdania.

jt: mxz.

t) zw przedrostkowe (np. zwalcza) lepiej pisac '.'$£, zas przyimek z Drzed w

(np. z walki )
pisac '2

18
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m:K:jMj:^^ZK::^

^zozasz.ZM:^ZJZzn:ia^:ji:z^z^:Xzzizz^::z

Szdkzaz^zvzhaz: v^
Bytoby pozyteczne powt6rzyc caly material przykladdw wyrazowych od poczat-

ku nauki w poiaczeniu z przedrostkiem i przyimkiem z. Np.: ^ers&.ra>Ji.th^..<K^ri ...

Ciuiczenie bieglosci: %/..O..t.\
f

3. Grupy sp6tgtoskowe i zgfoskowe z- r, rz.

Grupy sp6igL«:.:£:x:;o?::^^

br, brz, tr(z), fr, gr, grz, wr, wrz, chr, chrz, pr, prz, spr, dr, drz,

mr, mrz, kr, krz, dro, drzo, pro, mro, sro* zro, rs, rsz, rd.

Grupy 7^±z:6z^zz^zizzz::tztz::cZ:rs^zz:a:.

czer,cier,gier,fer,der,dar,darz,mierz,karz,korz, ressrys.

r\z. sZjs rv?.;m tfai:(M;±^^ya. ffc w.zw, &jLMj^

\Z^ZZ^-J^ZJi^.\\Z^IS^ZE^^^^ Przed spolgloska, mozna czq-

sto opuscic f: .2Jf^>..IZr\Zai

::jLcZz:hzzz&ZL^z^

zpiz
1
:^

x3zz£z:r\:<jjzv:^

19



fc ::^: !&::<^::i/^^$

.

x±zzm$.

tiZtzzazim^^zm&Cc

z&azi^jt^^

Znaczniki: z.c^zx::z::::e^:&

bardzo, prawo, sprawa, prawda,-podobne, procz, przeciw, trzeba,

sozzzzz^-^zzz^zzzzz^zf.

srodek, srednie, wirod, przez, wraca, zresztq.

7Aanva.::^:.c8:.yJMZ f:^zi^zn:z^:^ZK:zmz^z^yZn^

.^zzz£zmzizzzz^z.ts&zzlzmz^

4. Grupy sp&gtoskowe i zgtoskowe z w.

Grupy sp6igL ::::f:::;;:::::^^^

f \ bw-bwydwfw), cw, lwfwlrw(w)kwfw),gw(w),twhb),dzw,

^zzzzzzzjzzi.. Grupy zgiosk. .•:$'
.
;::z;';>:;;.^:;.:::X :.zlzzz~t. ;::£::.:;;;<;:

chwfwX szw,czw. baw,bow,daw, tow,dziw,rdw,pow,powie,prow.

20

:^:px::^

zz^zz^:ZzFs$z
a
ZK^zt.

>j$Lji^biZ/te3^

^^^tzzz&z^^

&:^zz^^T-y/j C *>

'yf\&7~ cu. Q//^ . ft ztK, ^/> . t/^zzzi:z^z(n6z^
l

zt^.

'zzz^fiiyz^.,.x^zjzzz>zizaiz:zziz^zus

zzozzzzZ^znz^

Znaczniki: z:zzz;zz:zzczp?^;z:cz:z:k:z:zzz:^^

bowiem, obowiqzek, powinien, powszechny, pewien, aniieli.

I ) Szczeg61nie cz?sto mozna opuszczac r przy grupach z w.
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I&9 ^KLUL&C^S

m:nzst:::^z
/..

no;.

5. Wyrazy obce.

Pisowni? wyrazow obcych mozemy cz<jsto uproscic przez:

i. opuszczenie jednej z dw6ch samoglosek wystqpuj^cych obok siebie;

najcz^sciej opuszczamy e, i = j, nie opuszczamy zas nigdy o, «.

i. zastosowanie uproszczonych przed- i przyrostkow,

'Przedrostki: ab~*Zlit^::i^S^

arcy~, arcbi-~XiJL:^^^

dew-, dyw- f &o. 4^/£o/ -fy^,eks~,egz°n aCrfs&^.yt^ *€*£.,.

in~*~r-, inter-' ^ L-^&> . ^s>. /U:./!/^ s%*3 ^*^xj,

-p*:t, rew-^M^^^ trans- i i/^::::w^::.

15

re

Przyrostki: -CJe, -tacje, -tracje ..Z'2^':.. -c)a-

-c)a,,-c)om --.S,S ;, -cjachf

-Cyjtiy, -tacyjny.

-CJaltiy,-c)onalny

22

-Cjt'

-CJalisfyCZny, -cjonalistyczny =

-gtafia, -graficzny^^JZl

^fer, -tor, -tar "./.', -tarz, -terz*/.Zi-tormm'..V=ll',"C^

^*^::fe^

*fura^n -turalny ^ ^«-^ y%^ rjp^-^ A
Zwroty.

'

'.'1^7/y^ZSZ^^

z::::z%:xz:z.

.. \5L,...£Z->. -r^o.sn^/5 i*rs^

23



t

ii, i

Przegl^d znacznik6w.

natomiast

natychmiastZ

Obecny ZZZZZZZZZ£ZZZtZ9>,

obfuezzzzLzTzzz^zz

obowiqzek Z^ZZriZZSLf.

oczywisty ZZZZ3.

otoz zzzzzzzz.
Z>

mimo LzcfcztjQZ

..ujjci/2..uJjjv
moze fl-

Nad zzzzzzzEzaezzx..

Pewny ZCZZZZCM'.XZZ--

C.JC.QCJZrxSr
pomoc

poniewazZZZ Z &.

potrzebaZCILZZ/iiZLZL^.

powinien ZZZZZZZmZZ®

pol f ^ r*~f

prawdazzf&zsgz^w

Vwrr.. \TSrr

prawo Z.H.Z.ZI...X. '<.

procz '. <- *<

n

przeciw. ZZZ&ZZ^zfr'

przed ZVZZ^feZZ

::*c\

przez No CAa

Raz :.\Z& :%z&z(zr

r&wniei ^ ,%

rozny 'ZZZZ^/ZZZZZ'

rzecz ZZZZZZ

Sam "ZZZZZ6Z aZZZ&Q.

skad zz6^zwzjzzzz

sprawa SZZS<3ZfS&MZ

sprzedac . V*V
srednie, OZZASfZZ OZ..

srodek ZZZMZSQZZZSGZ,

irod- ZZZZtyLzyzm.

Tak

tarn

ten'

yc\ or irxJ? ...£r...

I ^ZtO-r:

...OU...Z..D. ..SL5....&V

. 1
tez

trzeba ..

tutaj '. ZZZZZZZyt:.

tychlMAzl^:.

tylkoZZZZiZZZG^ZZ

Wazny ZiZZz£zZZZ~&Z?..

wqtpie ZZ.Z-r ^^
widzi -

wiecZZzJz:£»JzZzJ..

wlasny &iZ. *'JZfiZZ

wlasciwy ^ZZ^ZlZ,ZfiZ-

wobec

wraca ".OCZ&ZZ.gsiZizz^.

wreszcie

fw)sp6l ~.jz:.fr%..

' wszystkoprZZ7 zzmz:

wtedy ZZZ/

wz^dZjZZjZ^Z

Zamiast ..</£.'. jt Z/~

'

zewnqtrz ..*" s Z/Z

zresztq ZZZZZZZZ.ZZZZZZYI

zwlaszczaZZZZZZZZZlZJ-

2aden >*

iezzzzzzzzjzz:iz:-z

Praktyczne powt6rzenie znacznik6w.

r^zzz:jbzzzzz:,mz:j&^:xs^::t£z ^zzmzZ^zzr:^:&z&zzzz :aqzzz.i .*tbn~r-...jbr^...t*j.j^y ., /)r^s ay. o

"eftzggze&z c# G6 :^/m o2Z,<jn ?
L/

r, <rra u-j^.sszj cL^.<£>zZZZZ
xj

^%w (jU ..ZZrvf Z.'iuiis.ZZZt/Z.'Zi..

L../J..S.
ZTjZti
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zzvz*zfZ^z:^z&S:zzx;:^ :::k

z:vzz,.

z/.Zii>.

ZrxJZ

Mz^.zzzizzz:^

©j? :.o:

o, ^/) ) ^nz^vzrsr.xo ^z%^r *w \ .cmy^:. v. X £&..$<™J^rJ'£~<.

jn^:^J^z:s^::caz^

sJ).

•ar.:

tt=:zzzzYzr^GZZz/::^^^

1
z^mzz&z

..fX..

:%j^t. f.:.^o.rxi. X ...jjyfi... m

26

R6zne skr6cenia stale.

Wyrazy nieodmienne skracamy z reguly poczqtkami:

bezwarunkowo "'".'."'. '.'.'.'£.

hezzwlocznie zzzzzzzaz

bynajmniej Z£*%l"&z%izM}:.

calkiem £~*

czqsto ... £o

czyli zzzzzzzzzzzz::z&?

eusentualnie z:::zz::zzz~y

kolo zzz::zzzzz:nzzn

ledwie ZZZZZZZZZZ^ZJy.

naprzod ZZZ.'.Z.

nawet ............

niebawem ZZZ

niestety '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.

niezawodnie

niniejszym ...:.

owszem ...

po& ::.v.v.'.::::^>'j

~C~< przy.

..............^

rownocze'snie

. ::^:: trochq ZZZZZZZ

<-^&.' wczoraj.z z

,':.:cte: w ogoleZZ

::::^ wolno ZZZZZZZ

""? zabezcen ...

x.-z£z% zazwycza) :::.:

zz±z

7
zjLzd,:

/Z> n^9

ZJKZ:.

zbyt Z-^ znow. ^ ...^

^dz co badz zzmzuo..

bez por&wnania Z..ZZZ.S)

bez wyiatku ZQ/ ZSZZ

co siq tyczy :: z.ZZ.W.'Z.

itd. up. etc.zve:zx:zi/..

jak wiadomo ZZZZZ'.friZ.'i'.

jak wyzej ZZZZZZZ.'fiZ.SZZZ.

zzzzszz\:.

zzzzzzztz:.^.}
Zwroiy. ,

wyzej ivy-l

mieniony )'""

np. ZZZZZZZ

od czasu

do czasu

od dawna ZZZZZZZifzzef

po dzi's dzien ZZZZZCsC?

po najwiekszejY
(̂ £

przecie,-z ..

Zwroty nieodmienne piszemy w skroceniu:

rok rocz nie ZZ'ZZZizJzzZ.

wczcsniej czy).

pozniej

|
-*

"

czesci J

przy spo-\;t^^,Q?§.

d

Rzeczpospolita Z.Z.ZZZ&

Z ziv. .ZZH'Z. t. zn. ZTosj

tarn i na powrot ^C

tu i owdzie zz. z/qf/:

przez to tylkozzzz&zrs

sobnosci

raz po raz

wskutek tego ::::;...

w ten sposob ZZZZZZZZ/Si.

w zamian zaZZZZZZZM

z dnia na dzien z&r^M~.

ze wszech miar

z miejsca na V *A
miejsce }

z powodu zzzzzlzz:.zc

z punktu

^z^^zhz(k^z:Mzdzs:^zQtzz^:^z^^.^

I v
widzenia j

&

yz.£^C\f\ rZ(. ~6.,ZZh:..C™.L^. LZnJ... 'ZZlQ..,. tV KnJZ\ZZ

S^rZ2ZZ:irZ^y^'Z^ZVZ<^^ ^ZfZ^ZcOiZ.TZi Ms.?^. <%
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c->
i^\jb::..%:ao9.z^^zz^jczk^zzjw:^

M i a r y, t y t u \ y, n a z w y, 1 i c z b y.

Miary: metr'ZM,A U^vi 2
, gramzz:^ZS9.,funtTZfz, Utr .^Z-ZJ^z. mo-

nety: :>o : su;o ? ..:r\~^s~x-

Czas: .^z.^ra^^. Dni: .c^a:/:^..^^? godzina-J^Zmin. =

przecf poludniem £7 po poludniu :

'.£ .
;V^K.^;:^, £7>j-7 ;::W^.~^:?T.?.

Tytuly: Dr.-f. inzAZ^:,dyrektorZ0C.., profesor. :/.".'.' ksiqdz-w:

Imiona:MKsi^M Imiona wlasne oznaczone pierwsza. liters pi-

szemy z kropkv- B.'.t: Nazwiska zakonczone na 5&, o Lie sa znanc, skracamy, wpisujac

tylko J DO**> >**?; ./**>/'X*«^XXa,..*<*Jw * *S , przyrdstek -wic2: 6ZzZXZMzL

trudne lub obce nazwiska piszemy zwyklym pismem.

Miejscowosci : ".M='.'J.," oyo'.». 7-^ ., £«^~. ..=. G..,. .(/%*:£ ,. 3e^<s\.'. SC..SS-^^X-,

S k r 6 c e n i a listowe: WT<z« - K: Sz. Pari*JtZ UstZ^ZZZj. pismo-

£:,:: b. m?l/l.b. r*£u. ttb. m.r.pi, z. ms'Jl, z. r.Zckj., z powazaniem-l.'.C:

Skroty literowe: np. Organizacja Narodow Zjedn. ONZ *"ii/s2.Z itp.

Liczby wieksze piszemy specjalnymi znakami dla wyraz6w:

sto i", tysiqc* ':."., milion--". miliard? np. £ ,. .2... ..?...Z,...S°!..,.. A. .., 3 ,8 ...I....I.

Do cyfr dopisujemy znaki stenograficzne: 6^,:?^:, 4C\.:w:..,".. ), .,

lub liczebniki stenografujemy: ^:^::(^f^:..C^.£^:^'''^''-^-

Liczebniki nieokreslone: kilka^'JZ>z:zZi^Z'^C\ZZ^Z'Z^ZZ^^ZZ^^Z^ '-•

Uzywamy tez skrocen niestenograficznych:

cetnar ?.%.., procent -.1
. ,
promille -..'/.., . paragraf -

-..$. ..,. pierwiastek-VT. mniej

wifcej'.i'..,. rownolegly - .11.., prostopadiyr.-i ..,.
'%. p, = +...

Znane cy taty itp. wypisujemy tylko pocza_tkowymi wyrazami.
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Zwroiy i z&qxna.:jzb:cfe.;:^^

td^zM'irZ^zfzm^zizz^

Mieszkahcy Marsa.

e&Mmi:cx.Jz^.:<

£Jzz:xzZ%^..<>^^

iZ~.Z/%s3Zr~ j%

Z^\£^ttZ

a?&z^.v;z^

^zi^.,:^.C^

tt^:fyzz&XK

^:^z^~TztvZzz^

az-zzrt^. :£z&}#Zi6:J?.^zKr-c^:5ZZBr:
?:.
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CZ5&£ DRUGA.

Stenografia skr6cona.

Stenografii zasadniczej (elementarnej) uzywac mozna do pisania nie-

zbyt szybkich dyktatow (do okoio 60 wyrazow na min.) i notowania

wlasnych mysli. Ale stenografia ma spelnic trudniejsze zadanie: ma

dorownac zywemu, nawet najszybciej wypowiedzianemu sbwu. W tym

celu pismo stenograficzne musi ulec dalszemu skroceniu.

Rozne sposoby skrocen sa. przedmiotem drugiej cz?sci stenografii,

zwanej skrocona., sejmowa. lub dyskusyjna.. Przerobienie i przyswoje-

nie sobie pisma skroconego umozliwi nie tylko dosbwne zapisywanie

mowy zywej, ale takze ulatwi w ogole posbgiwanie si? stenografia, gdyz

znaki krotsze s^ zarazem prostsze, mniej skomplikowane, wi?c pami?ta

si? je lepiej, stenografuje nimi swobodnie, bez pospiechu.

Ogolna_ zasada skrocen jest opuszczanie liter, ktorych latwo mozna

si? domyslic na podstawie:

znajomosci. j?zyka (skrocenia j?zykowe), np. zadosc-il = zado'sc

uczynii'.XGt., rob-izna = robotizna*CQ*»J, ewent-o'sc = ewentualno'sc <m",

lub logicznego zwiazku wyrazow w zdaniu (skr. logic zne), np. za-

le nam na czynach, nie na slo; dach kryt jest slo; po burzy pieknie przy-

swie slo itp. Jak widac, to samo skrocenie (slo) zaleznie od sefhsu zdania

moze miec rozne znaczenia, ktorych latwo si? domyslamy.

Uzycie skrocen j?zykowych i logicznych jest rzecza. dowoba. i

w znacznym stopniu indywiduaba..Im kto lepiej umie myslec, im ma wiek-

szy stopien inteligencji, wzgl?dnie orientuje si? lepiej w~ danym przed-

miocie, tym bardziej pozwolic sobie moze na daleko posuni?te skrocenia.

Nadto im tekst jest trudniejszy, tym ostrozniej trzeba skracac; cz?sto

bowiem skrocenie, ktore piszqc uwazalismy za latwe do odczytanu,

pozniej w czytaniu zawodzi. Bardzo pozyteczne jest jednak przyswoic

sobie mozliwie duzo skrocen czestszych wyrazow na stale, jak znaczmki.

Sposoby skrocen sa. podobne jak w budowie znacznikow:

1) skrocenia pocza.tkowe polegaja. na wypisaniu samych pocza_tk6w

wyrazow, np. w znacznikach: :rm:::f:^^':^

2) skr. koncowe polegaja. na wypisaniu konca wyrazu na linii sredniej,

... \..^,.z....o...i.^...e...

jak w znacznikach: >

3) skr. mieszane polegaja. na wypisaniu pocza.tku i konca wyrazu

30

(rzadziej pocz^tku i srodkowej samogbski), jak w znacznikach: *^> &i;

4) skr. szczegolne oparte na sposobach przystosowanych do danego wy-

razu, jak w znacznikach: ''a^:.#.:^^^

Powyzsze sposoby b?dziemy stosowali w stenografii skroconej.

Praktyczne uzupeinienie stenografii zasadniczej.

Zanim rozpoczniemy wlasciwa. nauk? skrocen, zapoznamy si? z nie-

co trudniejszym uzupelnieniem pol^czen przedrostkow ze spolgbsk^ p:

B?da. to grupy zgbskowe z p: dep, dop*:£:,.pop,pap<pr:i:^

Zwroiy. ..^:^.:2^.^^^

r
f- ::::*,:<^v =*F

I. Skr6cenia pocz^tkowe.
Skrocen pocz^tkowych uzywamy wtedy, gdy reszt? wyrazu wraz.

z forma, gramatyczn^ mozemy latwo uzupebic z tresci zdania lub

zwrotu. Koncowki wyrazow skroconych czytamy zasadniczo w formach

najprostszych i w liczbie pojedynczej, o ile inne formy i liczba mnoga

nie wynikaja. ze zwiazku wyrazow. Np. "Xi."A^i.^.v&scs^S'. ale Z^l^.^zjp:

V^x czytamy: £Z2^:.ie*^^^:.fcT^';

N i e uzyjemy skrocenia pocz^tkowego wtedy, gdy forma grama-
tyczna jest niezwykia, a liczba mnoga nie wynika; zastosowalibysmy

wowczas skrocenia mieszane. Nadto nie nadaja^ si? skrocenia poczqtko-

we do wyrazow zakonczonych charakterystycznymi przyrostkami, jak:

s^-l. 1* ' -S> %. itp., np. okaziciel iZ^/:, a nie Z^%'„ odleglosc=<j£>,. a nie uL. itp.

Niektore skrocenia pocz^tkowe s^ tak czytelne, ze mozna je odczy-
tywac jednoznacznie nie tylko w zdaniu, Jeez nawet jako pojedyncze

wyrazy; np. :^:.^.. itp. prawie na pewno odczytamy: ogol, szczegol,
prowadzic (oczywiscie pomijamy spraw? koncowek). Takie skrocenia po-
cz^tkowe, jako skrocenia „j?zykowe" s^ prawie tak czytelne, jak znacz-
mki i bybby poz^dane stale ich uzywac jak znacznikow.

Podawane nizej przyklady b?d^ przewaznie takimi skroceniami j?-
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zykowymi. W praktyce trzeba oczywiscie stosowad podobne skrocenia

takze do innych wyrazow.

1, Skr6cenia pocza.tkowe ze samogl. a.

Skrocenia te bywaja najczytelniejsze, gdyz oznaczenie tej samo-

gloski jest szczegolnie wyrazne. .

S k r 6 c e n i a (czytaj !) : drugi ,:<> glowny££ jutro *:X, krotkiv^,

a-v -tn /ff*" o~n^:, duzyi^t^.szczegolny* % :0.ic; trudny*
skutek=

U waga. Cz?s:ych wyrazow im.» i «i ^^?^ "ie skracamy ««^u
na cz?sty zaimek m«; natormast mozemy imiaio skracac ,e z przedrostkam.: 4 ...^

«?

6 *~*o-°~~4
:::.&'

xyfcB 3ssar^:~:::^:: :'$::.::es ~:sss3&:™«"£&:s7.::jsa::.7.:*x>

ZdaniCL Jak przerabiac zdania?

1 Caly us»ep muaznie i starannie przestenografuj. Dla ulatujienia.

podano ui druku kursyuia te litery, kt6re nalezy opuScic, oraz unjrdiniono

znaczniki pieruisza. literq grubsza..

2. Suj6j stenogram przeczytaj.

3. Cuiicz trudniejsze ujyrazy umieszczone pod ustepem zdan.

4. Curicz caly ustep, piszac „na slepo" u> nastepujacy sposdb: czytaj

zdania z ksiqzki, a rdumoczesnie uiykonuj odpouriednie ruchy na gtadkim pa-

pierze zastruganq dreumiana raczka (obsadka). Takie cuiiczenie nie zastapi

irprauidzie pisania pod dyktandem, ale mualnia od pomocy druglej osoby,

przeiuaznie nie umiejucej dobrze dyktouiac, a nadto umozhuria pisante u> in-

dyujidualnym, doiuolnym tempie, bez przeru).

1) .Kazdy zwrot praecwicz par? razy, aby pisac coraz bieglej, ptynniej, bez wa-

hania, lecz mozliwie najdokladniej.

Ciuicz tak dlugo, az osia.gniesz tempo podane na koncu uj liczbie uiyra-

zouj na minute.

5. Curiczenie miekszej bieglosci: jedno-zdanie pisz z pamieci irska-

zana ilos£ razy.

Lepiej isc z gory niz pod gore. Dobre rzeczy pami?ta si? / dlu£», a zte

jeszcze^diui?/. Doliny popneczne' sa_ najcz?s«# krofez^ niz pod\uine. Woda po-

chtania nieduz<? ilosc powtetrza, a nader chciwie / rozpuszrza w soW<? amoniak.

Co cudze, to cz?sto wydaje si? lepsze. / Coraz to wiecej obszaw'iv sttpowych

zamienia si? na grurita apr&wne. j Mniej dafy si? nam odczuc brak/, Aopoki nie

znalis'my potrzeb. / Radosc jest wieksza, gdy si? j^ dziel/ z i«nymi \udzmi. Nad-

miar opadow jak i zupetna posucha maja. zly skutek dla roln/ctwa. / Miasta,

ktor« s% poiozow na rowwinie, sq zzbudowane w ksztataV kola, / bo wtedy od-

Ifff/osc mi?^ wszystkimi ich punktaml jest najkroteza. Stan / kupiecki jako

osobnv zawod zmi^rza do ulsAvntenia poszczegolnym \udziom irudnej / wymiany

ich wytwomw na i/zne, sa/n zas usku^cz^w t? wymian?.
1
)

Cwicz nast^pujqce trudniejsze wyrazy 2 ) w zwrotach. (/It) .O J^C '!'.&£&

Powyzsze zdania ( 120 wyrazow) wystenografuj na slepo w 2 min.

B i e g 1 o s c 70 wyr.;min. Napisz z pamie_ci zdanie „Mniej duly siq..."

7 razy w r minucie.

Kazdy naste.pny ust?p zdari przerabiaj wedtug tych samych wskazowek.

2. Skr6cenia pocza.tkowe ze samogt. o, a.

Cbodzic* j y'r? J^^: cziowiek-u; forma* /:::/:::::::/: ..:/,:: gos-

podarczy.Q-, kwota- 1., prosiC''&^n:MtZ£.,prowadzic'.iC^Z'^^^"'i^^.', so-

bie-xu,76 <u = £'.:, sposob=& "/&'.', to-war-''?; zgoda^^'^:/^'-; dag-• r:^:Sr

^h£^.:, rzad'S^.QXs <°A^ %l£XJ ./^. l£^. ;: iadac- $::

ex. £4 .2z :*&:::*^s>.::.(/. ~. :^i :.&&:;.:^/^c:#?::.^h -^f
''^zz^m^^^r.: ::/::. Z

i) Kreski pionowe w tekscie oznaczaj^ dziesiqtki wyrazow.

2) Podawane b^d^ skrocenia nie tylko wyrazow na «, ale i inne latwe skrocenia

poczatkowe, aby kazdy ustej) cwiczyc w ostatecznej najporstszej formie.
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^Et^^^:p;:^^:i^:z^i^w:^u&:£:^^%-. zd"7>-:^-^ol a.

Zdania. Cztoi«Wi hez cz\owieka nie^moze si? obejsV. Forma niejest /

wca/c oboj?toa. Wszystkich pro]ektdw nlejia si? od_raz« ptzeprowadzic. j Zby-

tek doproicadza do zlych skutkow. Ogxomny wptytf na rozwoy stosu/jAaif / go-

spodarczych kray'u ma zaprowaazw?/* dro^- zt\aznych. Metoda pole^a na dobo-

rze : wtasr/wych srodkow i z&siosowaniu tychie wjen^sposo* i w tak/w po-

xzadku, I aby z ja^najmniejszjTn truaV/rc i w ja£jiajkr6&zy/n czaste dopxowadzily

do / zamiexzonego celu. Powietrze jest osxodkiem, w ktorym rozchoaz/' si? gtos.

Kazdy / dazy do osia,pw'fc/a zysku. Kto nie_dziala dla dobra swego / krayu, ten

go nieJcocAa. Porz^dek jest dusza. wszystkich xzeczy. / W wfrresie firmy \eiy,

aby zawiqzoc ja£_najrozle^/<y'sze stosufl*/ handlowe. Chemia / xo\nicza bada wa-

xxxnki Tozwoju xoslin i irodki, ktore rolnik stosu/e / przy upxawie gxuntu. Txzeba

zxobic k\\ka pxob xta xozne sposofty.

Powyzsze zdania ( 120 wyrazow) wystenografuj na slcpo \v 2 min.

B i-e g 1 o s c 70 wyr.min. Napisz z pamitjci zdanic „/Cfo raie dziala..."

7 razy w 1 minucic.

3. Skrocenia pocz^tkowe z: /, a, <?, <?.

list*\—; bank -1 ,calyf. czas*//., bandel-/, granica*.Z., kazac^^.Js,

klad^^U^, ksztalt-^?, placii-i yppft.*, iwiadczy£-f±dsJf;

siebie*o:::(sie-Q)<&, tresc- %,wielkui(±^), reczne--^, rzqd^r^.stqpM.

Zwrofry. ->^..-^
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/

^;:£:.ce^:.m:c\zjm::

Zdania. Jedna chwi/a moze zniszcz/f pracf wielu lat. Wol? widziec

niz s\yszec. Cen? oblirza si? od wag/ net/o. CztoiwVA moze pxzyzwyczaic" / si?

do Uazdego YXvmatu. Handel jest pierwsz.p/H impu/se/tf, ktory zbliia / do_sieto

narody. Oplat? za polecenie przesylki mus/ nadawca ulicic j zawsze z go/y-

Z pracy wykwita kwiat odrodzenia. Rozum nakaza/'e patizec w przysz/osc /

j
ograniczac si? na jej korzyic. Kto pragnie cudzego, ten / wlasrte iraci. Noszym *

zadanie/H jest v/yt^zyc wszystkie sify, aby w ksi?rfz^ / przyrod.y wyczytoc nie-

zmien^e prawa i dociec wszystkie^o, czego^.tylko g\$bokq j myilq dos\$gnqc

mozna. OAfitosc w$gla Yamiennego jest pierieszorz?rf/rj'/7i i prawie / niezb?ff7y/w

wamnftiem ist«/fnia idinych gat?z/ przem^ste, temu zas zaivdzi?cza kray / bo-

gactwo i znaczne zag%szczenie lurfnosc/. Deficyt kasoity jestjojylko / chwilowy

niedobo/-

,
gdyz pokry«> wply//« dopiero_poi«/^'. Nowa tresc rozsadza / starr

iormy.

<^wicz::</XvZ:."'^

a^:- i<d^yrr::L^. .:.::7?:x:.s> . ^sc.i :;vx:.^:.^.':.:.'.'.'^:^d>::

Powyzsze zdania ( 122 wyrazy ) wystenografuj na slcpo w 2 min.

Bi eg lose 70 wyr.,min. Napisz z pamiijci zdanie „Rozum nakazuje..."

7 razy w 1 minucie.

4. Skr. pocz. sp6tgk>skowe i wielozgtoskowe.

Skr. spolgloskowe utworzone z samych spolgfo sek (z grup

spolgl. lub zgloskowych)

:

czerpac=f, cwiczyc **::, kwestia,--!v JK.mieszkac-X'., termini 2 :, trzy-

mac-r:% yK c/k:;: twierdzic =:). v.: Skr. wielozgioskowe: bezpodsta-

"^ny *&, depesza^fcf, depozyUf. '.'.; dostarczyc=&/x^6,dyplomatyczny=

"£.
, eksport'rft yj. ::%.', kapital= "m.., konsekwentny=nn: ,nalezy=™-.<t^G- ct

najlepszy* ^J'.'., na)wyzszy= '*fcr:.'."1— , odpowiadac^y. "., osoba k^:.'.'.ti^Z^.=.so'j

pospie$zny=;c:, proponowac=:r.], przedsiebierze=:tt:.'!e<::, przygoto«vac=:&o:.

ZwrolY/.^..'^
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rf-wA/
6s^f:.:x:a:::Jy»^ a -a*: t/c\ ©-<r^ Wo^ry.-.K^) :e:t/~>.

Zdania. Kwa//a sporwa mus/ byd mzsirzygni$ta. Kapttal praciy'e dla

sw<?£0 wlasciciela. / Za przechowaw> dcpoz^to i opiek? nad.nim pobiera bank

pewne / umov/ione wynagrodzenie. Koszta transport maja. znaczny wplyiv na

cen? towara. / Ten post?/wy> korisekwentnie, kto stosuy* si? w zyciu do zasao
1

,

fakie I
wyznajc. Popiol wu\kaniczny dostarcza wodzajnej gleby. Bye przezornym,

io^znaczy / wziac pod rozwa^f wszystkie mozliu^ przypadki, zanim si? one

spetnia. / i przygofouw' si? na ich skutki. y/ braku ogolnych norm naleiy /

\nterp\ttowac ustawf w kazd^m poszczego//ywz wypadku. Zbozf naleiy do naj-

wazniejszycli roilin / spozywczyc/i. Wapno oirzymttje si? przez wypa/«z«? wapie-

nia. Pretensy'a uznana za
,

stusz/za stanow/ prawo dlajego, kto ja. postal.

\eze\\ nauka / nie jest pop&rta puyk\adem, niejvzbuaza chqa do nasXadowonia.

'import I bywa ograniczony clami ochron/yw/. Najle/)szc przyjdzie dopiero na

samym koricu

.«/..^x-
/
:.ce:v.:. -nj.:tf:.*»*> "?./?. ~A>a

Cwicz: O./7

Z/f SssM,.

Powyzsze zdania ( 1 30 wyrazow) wystenografuj na slepo w 2 mm.

Bi eg lose 77 wyr.;min. Napisz z pamieci zdanie „Pretensp uznana..."

7 razy w i minucic.

II. Skrocenia koncowe.
Skrocenia koncowe — za pomoca. konca wyrazu na linii sredniej —

maja. tylko ograniczone zastosowanie. Wiele bowicm znak6w nie na-

daje si? do tych skrocen, np. znaki dlugie, zwlaszcza z dolnego pola,

oraz znaki uzyte juz jako znaczniki. Nadto la.czenie przedrostkow ze

36

skr. koncowymi cz?sto powoduje nieczytelnosc. To tez nie mozna si? ty-

mi skroceniami poslugiwac tak swobodnie i samodzielnie, jak innymi ro-

dzajami skrocen, np. skroceniami pocza_tkowymi. Trzeba wi?c ograniczyc

sie do wybranych wyrazow i uzywac ich jako znacznikow.

Adres= ,. fabrykat-- , gtos =
, materia*..,

tiarod-
' :2:: = t%pieniadzz .::.....", skarb-. , weksel =

,

Zwroly. :::ax^: d
.:^:ra :c^; ::

d
; ^ ^:::.3?=?^/^:*^^

^v -^.^.^.:r^^A.:ix::ii-- :^:^:a
vc^.:^, •^:<^^:&/.-\ a..^.

^ J rj, ^.:r^:ex4-^^^-^<^ ".:.Cf.:-^. a., e^^^ \*jztrt

Zdania. Towar zosta/ wys}«/?>' poczt^ jako zwykXa przesylka. Oswiato

jest najwkkszym / skatbem narodu. Przem>'s^ przerabia matex'xaly suroir^ na fa-

/;nkaty. Stopa procentowa /
jest zatez/ia od stanu rynku pienifinego. Na w^kslu

umieszcza si? / adres osoby, ktora ma ic^ksel zaplant na wypadek odmou^j/

trasa/o. Komisant dziala we wJas«^/« imieniu, ale na rachu«e£ komitenia. Sqd

jestjo \w\adza po\vo\a/ia do wymiaru sprawiedtuvosci. Na jea"fn arfr^s / po-

mccniczy moga isc trzy paczki.

I'owyzszc zdania ( 74 wyr. ) wystcnografuj na s'lcpo \v 1 min.

Bi eg lose 80 wyr. min. Napisz z pamiep zdanie „Sad jest to..." 10

ra/y w 1 minucic.

III. Skrocenia mieszane.
Skrocenia mieszane skladajq si? z pocz^tku i konca wyrazu. Znak

koncowy najcz?iciej iqczymy ze znakiem poczqtkowym, rzadziej

piszemy o s o b n o nad lub pod znakiem pocza.tkowym, wreszcic k r z.y-

7 u
] e m y ze znakiem poczqtkowym.

1. Pot^czenie znaku koncowego.

Lqczenie koncowek gramatycznych.

Kiedy musimy dopisac koncowk? gramatyczna.? (Zob. str. 31)

Do skrocen pocza.tkowych bardziej czytelnych dopisujemy koncowki

)ak do znacznikow, np. : ludzie*^
..^_ :ji:y :$:;. :<£r^.,:&:^;^ :%^,SS:xn>^

.
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Najczqkiej w takich wypadkach wstawiamy przed koncdwka sp&gioskq, kt6ra

wygodniej la.czy siq ze znakiem koAcowym; npj.^^.-^^^^'-^-^*-^**^-

Wyrazy kr6tkie w odmianach niekiedy przestaja. bye skr6ceniami,np.

W zdaniu unikamy ile moznosci dopisywania koncowek do skro-

cen pocza.tkowych, zwlaszcza mniej czytelnych, a niezbe.dne formy gra-

matyczne oznaczamy raczej w innych wyrazach, nie skr6conych, np.^

stdemu punktmvUHc J«t czytelniejsze niz*,^) podobme: **/.*

^'^SfkoAcowkami rzeczownik6w stosujemy najrzadziej

(przewaznie w liczbie mnogiej): ^^^:^^tf-^# ^^'
Najczytelnieisze sa skr6cenia z takimi koncoVkami kt6re maja spe-

^ „ . inne kofk6wki rzeczownik6w mniej nadaja. si* do tego ro-

dzajuskrocen: ^;;;<^^; w dluzszych wyrazach takie koncowki nad-

pisujemy osobno nad znakkm (,tr. 41),w kr6tkich nie uiywam,-kr6cen.

P ,

Skroceniazkonc6wkamiprzy m iotn 1 k6w 1 przysbwkow )
wzgl.

rzeczownikow' czasownikowych na me.

-ny, -nie, -nie)sze-\s^'^^-^

:&. :*&:. :t-^::o9zz:::i-^'.

-owy, -isty -:^:::^ &-.'^-^-^::*/

Skrocenia z koncowkami czasownikow:

Powyzsze konc6wki mozna cze.sto pomijac w zdaniu, natomiast kon-

c6wek imieslow6w na -«c i -nj nigdy n i e wolno opuszczac:

i) Przyklady skr6cen mieszanych odczytane sa. w kluczu.
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^:::"*2r^-^:.^".«y. A ^ <?^;:<$::n::yx"fl-.™*^< §

s.^:.::.C*^::s:: \-rxXr^^ . ,/^ V. ^..SL??w<'.....fcr\^...j£w

vA^ O

:<zzz~: kMo^ ::9iA^:£^e^::.G^z:'z^.w>.

%•

\

r.a.2 &iztt.z&^::^::4Z%&z.:cz^:zzjo:^. .^. x

Zdatiia

n

go

je

s

eh

w

.:4^''£t;v^v^;«^^

Qa ochronwe s^ zwyrcojnie bardzo wysokie. Tara zwyczajoiva

iaj ztjsa'f/ roz/n sie. / od rze«jtfistf/', Zagarfnienia gospodarcze zwrodly szcze-

ile uwage sfer xza^dzacycli. Zauwazywszy / na]drobnie/sze brake, natychmiast

ikwu/oirali. Nie_uloiyn'szy sie_ naprzorf co^do sposoto dostaiiy lowarow,

.pi redajacy posiadat moznosc wyborw srodkdw iransportu.
,
Prawo jest przy-

; niejsze. dla obmnionego niz dla skariqeego. Klimaf wywiera / decydujqcy

a- na chara^/fr gospodarczy Vraju.pyw

v6>

:wicz: *v.2 .. :a.::i?^-'/ %&zj^..<>-*xz^.^£j^. avcd.^.Qj. ::£.::&:.

'owyzsze zdania ( 76 wyrazow) wystcnografuj na slepo w 1 min.

lieglosc 84 wyr. min. Napisz z pamiijci zdanie „Domysl jest..."

izy w 1 minucic.

L^czenie przyrostkow.
ajczytelniejsze sa skrocenia wyrazow, zakonczonych specjalnymi

znahmi przyrostkowymi, np/.'^Z/ZlZltz/.'.'imeco mniej czytelne s^

enia z przyrostkami charakterystycznymi jqzykowo, ale bez spe-<k ro

-C1C

:jaltvch znakow, jak: ~<aiiZl*?& ZiF\ ZJ).:. ltp.

, -cyjny, -cjalny:'">&??. Vs.

-2/s".
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rciel. </. &.<£:4::3rf!~J ^JSJ": .

-cki,-ski:/.r^ ^/r
o/-:JL^?..Od^ Geo nio-^ «-- ;~6-"'a- ^-">^ .*^v£r

-CZny,-czka. -czy, Amy, -alny-:/ J :</ v :.6 :::'<? ^/-^ /

^l^^.:^oZ T£.zLr&£>fi^"&-.^ - *—^^ ^7
7 A— / /

-ik, -isko, -ina, -izna, -izm, -ista: \<^::^^.:^<^::s/b^::/C^ .r^;z~<p:

fax:.C*s>.jryrU*-^ ^*~' «^- -<-^ '*$*****> ~*s9,.£y% fxwetei,

./Xs9. -.2^9. £**:~^- -^^9.:6>9 ^-v v^ ..-^?-. .^M" ^^ ru*f >~V

~OSC: &&A #$;w^ ' J::tze"W*-M 5_S9 \ea £* a£^.'^ ^

-fef, - -ten** -Am**££rf^J*/^JJ.**^rf-%^
-ft/ftf, -turalny r%: ^-rzt^,: -fywa:*\f e<v* :/

ISt-
Jak w poznanych skroceniach mieszanych z koncowkami i przy

kami opuszczalismy srodkowa. czqsc wyrazu, tak samo mozemy skra ac

innc wyrazy bez wzgledu na to, jaki jest znak kof.coxvy

^':

Zwroly. ' o on ...to. „. <eK,
f.~ t ,-w-r ati .s.rjr. <?:...**< (.// i

xj?:&:LMq/::::m^:::s~>:w}~ e^yx.

e/?
:co::&f:'i^' :^^ ?<#<?. <^

"it y*

Q^l.uD...:i<

/L
^^''^^teatr^C,, ...:././\ \

G/z::r<b.
r-

w::. j.) . cf..
:&: :/^:^.:%J:.:,.o **.^,an

-a

y

Co

A

OW (S-"
../*:.:£ :&w.:x:

ijr ^:'z^Sz:n:.^£^-..:.y
/
i'%^

^..g iuuaa .^T' Z.-fi- x
f^ x?.::.«j^ .;/C>

,/_0 ov? (9 . CO >^ . ,6 /%^0x>-i 3.6.<2P4

C/X.
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vV

1 ::fr w .^#;: :

-

ei:.::.fea^:::6:ss:.

^ 0, ,'<
'

c_ ^ ..^7.
£

>- Srsisrfy:, i-^
7

c#^.:,::j:;t>:,

^ ^,.jl&.e

C&s. iH?n J.a/?..S*ej.

Zdania. No rozmdj inia.sf majq uiie//;i u'pJiiii' uarun/fi komuniAacjjjne,

liiuro/fracjii opiera siv wyl^cznie na urzcdnikacli. Rciunosc u'szjjstAicft ob^mateli

irobec pra«'o jest / koniccznym wamnkiem cgwilizacji. Dyrcktor ipnedsiebiarslwa

jest oi\\miric(lziahi» ta rczuhatj) jego / pracy. SqtlowniclWo jest oddzielo/ic od

admm/s(rarji po/i/ycznej. Ku/»cj) poaunni niiec / na u'zgledzie nie tjjlko ztjsk

oso/zistit, ale i korzijir ogolu, do ktorcgo nalez;;. Rcprezc/iiacja narodu ma

udzi.il u ptuivodawsiixie. Rolnictujo / to luazna riatijz przemj;siu przetu'6rcze«o.

Haft/fiioiu s/«ilczesnc s<t to przeka;,\' wf zletcnie okaziciela plaaie za oUazanicm.

KonsekirrHrja w tztjnach i / slowach siuiadcz^ o wytobionym cAiuiahterzc. Po-

liobnic jak adwohmi, jak i / notnr/Ksze ttuorza korporocje, tak zwane izby nota-

rja'ne. Zakk/(i zaslawniczy udziela / pozyczek na zastau' ruchomosci nau)e£ mnie;'-

szej u artosci.

Cwiez: ..CM. ,'/...., Yx i^/^A--V. y&^^/:Cyff\e..M % J"l.^\f,yt

/— (.% .^y.<^.ss^:::./}$...CrJ7:4::.:>L, ^^::^:.'2^^?:: v/.

Powyzsze zdania ( 141 wyrazow) wystenografuj na slcpo w 2 min.

Bicglosc 88 wyr.'min. Napisz z pamiijci zdanic „lzby ho.nd.lowe..."

5 razy w 1 minucic. .

2. Nadpisanie znaku koncowego.
Ten rodzaj skr. mieszanych stosujemy, gdy:

znak koi'icowv piszc siq <v sposob zwykly, a nie spccjalnym znakiem

przyrostkowym (porownaj nwagq str. 38) i zakonczenie wyrazu nie jest

'-'narakterystycztum przvrostkiem lub koncowka, np.: bibliotekarz-.L^,

pol^czenie zn. koncowego mialoby spowodowac - nieczytelnosc .lub

dwuznacznosc, np. administrowany=M:,:::-cy}riyi 'C-^Z^.,

pot^czenie byloby niewygodne, np. gospodaroival *
£

':,

opuszczona czqsc wyrazu jest dluzsza, np. legalizmvanyijf.l legalny*

' *
'•"" zwlaszcza w wyrazach zlozonych, np. blogodawiony >:&.'.

'.. lub UJC..

PfZ}'poninijmy tez sobie (str. 3?), ze jezeli skr. poczqtkowe sjj latwo
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czytelnc, jak znaczniki, to mozemy odmieniac je swobodnie, jak znacz-

niki - przez d o 1 a c z a n i e koncowek. Jezeli natomiast pocza_tki wy-

razow sa. mate czytelne. wieloznaczne, to w odmianie gramatycznej

poste_pujemy ostro/nie: krotsze wyrazy piszemy w calosci lub opuszcza-

rny tylko jakaj srodkowa liter?, a diuzsze wyrazy skracamy przez nad-

pisanie koncowek o s o b n o.

Nadpisywanie koncowek gram, rzeczownikow — najczejciej

w liczbie mnogiej:

'

^>;/;/::;/^

Nadpisywanie przyrostkow i koncowek:

-ny- v^.;*?

M

1 *?-.^^"*/. wyrazy zlozone: r.^.cj^z:7y,

-at, -U, -owal: ;i.r:Cy ^f^*--£:.*&:Xi-*t"-&:.'e. -tie, -jck-.'A/.

«/j%\ -by, -liby, 3:.<o £ &r, -t, -rat, -ent, -ant: , , . n ..Ul.
.

<k ..?.....

-kax£:£..-<3-:£..^-er,-

xL-^VY-, -casi'sA zjo .:«'.= < .:< * £—
•

w >'r
-
z»oi--* *'/'•* / f1

<rz:j4z.ztf.:.^z,.-Qtarn~ '.:£. <&ze'zcz:cz -

Mozemy tak nadpisywac kazdyinny znak koncowy, gdyby polqcze-

nie bylo niewygodne lub powodowalo nieczytelnosc: ;*£.:*, i.vfc

Nierzadkomoznauniknactakich skr&en rozerwanycM,cz,c znak koncowy

przy pomocy dodatkowego znaku (litery), np:^^^^^,^^:^^^^*^A^
:

ZwroiY. :s: 6 ^ . W.6.^zl, / fr^ v^.~«.6 "r\-'{ v JSi - :&x

>

. 9 ifc . ,,
./' *J::b&.^ :£T

.

-<&-jF;-aK-::jv;:*S*J;
J-.#r> ro'-.u/

1,

n ...at., ir... .-..fr^r.y J .« .y » *- * r-» - "» ' a\

'* "-T^^IS^-l

Zdania. Kolej* ieXazne umozliu'/ty o\b\zymi ruch towaw'w, ktory prz/„

.pomocy sity / poungowej zwierza/ 6ytby niewy£i>«<j|ny. Pe\nomooiik w gra«/-

cach swego pelno//wc/n'ctwa moze podpisywar iirme. PrawoJawca nie_moze
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ewidziec wszystk/cli wypadkow. Pteskorzezba jest formq j posredniq m\$dzy

mala'-stwOT a rzez/vj. Pami^/'ajcie, ze mMosc jest pora. / zasiew« i upraivy,

rrszta iyda zbiorem z dobrz^ luZ' zle / spqdzoitej mloefosci. Zwdv/no dobremu

'a* i
z\oczyncy przyswifca sboiice. G\mnaz]a. j przygotowujq m\odziei. do studi'ow

uriiwzrsyleckich. Telegram szyfrowa/y pos\uguJe si? um6wio/iymi / znakami.

Cwicz:
A*^T^<;^:tK^P*-

Powyzsze zdania ( 7 1 wyfazow) wystenografuj na slepo w I min.

B i e g t o s c 84 wyr./min. Napisz z pami(;ci zdanie „ Pelnomocnik..."

12 razy w i minucic.

3. Podpisanie, skrzyzowanie znaku koncowego.

P o d p i s a n i e znaku koncowego jest symbolem dzwi^ku u wystq-

puiacego przed koncowk^; obnizenie przenosimy wi?c na znak koncowy.

-linek- C: y:.:G^ %=,,. -U-OTCQ::^:::,:. -Um (skrocona forma przyrostka um)

fy:
"xr^s ze... .st :.c, r:£*.:.

Skrzyzowanie zn. koncowego jest symbolem dzwi^kow i, y

w opuszczonej czqsci wyrazu: -ik, -yka:':^^:^.Z^Z^>::z:/
,
Z.Z/^:^iZZZ

-yna : ^h:^:, -ywany,y-owany. s?z?&:r&^zz&^z>!k>:

y%::.^z.f^zlzz,:zfir^z:^

&:^zx:^z«^:pezz:^:^.:^

z^:.^z^z^::.prZ'J!&:z'^z^

Zdania. StrarA demoz-a/tzuje wojsko. Kapital amor^uje si? w_ten_spo-

sdb, ze splaca / si? wwnoczesnie procent i cze_id kapiteto. W zaklarfach, w kt6-

rych pracuje wifl* / \udzi, wprowadzono zbiorowa. asrfcurocj?. NaWarfca wypJata

autoroivi umowione honorarium. Wolo/rtan'usze / praoija. zwykle bfz wynagro-

dzenia celem nabycia praMyk/. Nie_ma dzierfziny / eVanomicznej, na kt6ra.J>y

\\zndel nie_wywaA/ svrego o\bxzymiego wptywtf. /

Cwkz; :^:^z.^.:z,^zy^
Powyzsze zdania .( 76 wyrazow) wystenografuj na slepo w 1 min.
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Bi eg lose 84 wyr.min. Napisz z pamieci zdanie „Nie ma dziedziny..."

7 razy w 1 minucic.

IV. Skrocenia szczegolne.

Znajqc rozne sposcby laczenia znakow w grupy zgioskowe, mo-

iemy tworzyc dalsze polqczenia, zastosovvane indywidualnie dc poszcze-

golnych wyrazow. Takie skrocenia trzeba staraimie obmyslic, uwazajac,

aby byly wygodne, czytclne i charakterystyczne dla danych wyrazow.

Jest to rodzaj daiszych znacznikow.

Monopoly>::..;.. kompromis*::/£.. bomba- og Z^Mwd-%>..%£,.: ucza-

we-t.czdgodne-J^, ratyfikowac- J.
1

}
' iden-^. dowcip-ref; cierpli-

wy>/::/.:zaczepne>:^ recepu-^',.
technika^O \. natchmeme, r?LjL

wiqksze^:J:,jaszyzm-^.^aJ^, fotografia-
/

'.^ /.konton n ..

Tego rodzaju skombinowanych skr6cen uzywa sie szczegolnie dla nazw instytu-

, , _ .....*£ i&--<^
J
'-?r

t
'-i^j)i-^c~--e- --t -f"*e &?.*&) ,

~A~^z
cyj. godnosci itp.:V^ = A

~ S^ U. ...,.frv /-..*-, .e~-i i..-ir*e.e 7 /

List kupieckL

W biurze handlovvym, gdzie wysyta siq cze_stO kilkadziesiaj: i wiecej

listow dziennie, zalatwia sit; korespondencje. w ten sposob,ze szef daje stc-

notypiscie albo krotkic wskazowki (dyspozycje).a ten na podstawic steno-

graficznych zapiskow uklada list w calosci, albo tez dyktujc mu rekst li-

stu w calej rozciaglosci. Biegly stenograf, znajacy utarte formy listu ku-

pieckiego oraz zakres interesow, w jakim dziala dane przcdsiqbiorstwo,

znaidzie szerokle pole do zastosowania skrocen. Stale tedy i wsposcbnaj-

prostszy powinien skracac zwroty powszechnie przyjqte w listach kupicc-

kich, wyrazenia i nazwywdanym przedsiebiorstwie najczqsciej powtarza-

1) Znak tyfi-7 utworzony z zastejezego znaku twi-Jz dodaniem charak-

terystycznej sp61gh /.

2) Wide takich skrocen podano w Slowniku Stenograficznym St. Korbela.
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jqce sie., w szczegdlnosci nazwq i siedzibq swegc przedsiqbiorstwa, jako

tez nazwy firm, z ktorymi to przedsiqbiorstwo pozostaje w zywszych sto-

sunkach handlowych.

Oto przyklady, jak skracac:

firmy: I Co »/., 1/ , l.Aj.Gh*=.t/.., st /X*/l/ , /\a w =/T^> a/A J??fjr,

miejscowosci: X4 */",
'v?

= ^\ , Cau^..'<o., se.. <^-,daty:^- &*,.& /XL .?.*-, <f f/xLfjL.

Zamiast tytulu z naglowka piszemy w tekscie listu wykrzyknik.

Wzory list6w.

Okolniki o otwarciu przedsiqbiorstwa.

1. *s .<e.9?....^-Jl VL.sfjt.J JW.Ce. l~.„CAa.Qk.U>..»J..'sS w-^ 9.J..£/L.Q..A

L^£) «AT.. 7J-.ytf^/'^..—. .rfC f.nJ?.../*..%.. f t..l~^ ^r. > Art.. M./IO, —^/?^/.

^c'.in^.yiQ, vjl^.^^..M..f^...H,.uL./>..*&^ 5^5 *$~^. i./xo c-j^.

,,.. ,sj,. 1 y^i..^..3/y/e .6^.1...£.. Sv-.^.J}^ ta.,.L. "C.X. @^y O^ A-

2. .^...097 ..c..?...i/i.cf/.si.j .J7xh.;...g^i..yo..f..^.r\.^.a. ce, ../....Oa'-v^v... s.

ass v 1^ <a>. ns>..&.
*>y->..fy\.

L-. fP.cC... Z.chL,..&..^> .^/^/°v^..«sv

^....CS* y. L ...Jkj. .<n..../l...&U-,.,<Lj..<fQ.../,..J.lrx. I. y?^r /i KHX.a/^

L i2. at^..^../^....l^...J...^.^C^.9r,.J..l̂ ..y...C&.^.ip A ~- p <£ z

Oferta i jej przyj^cie. / ' '

'

3... L- Us* ^-...an>s,x^.6 ...r^..:.J/ ../y.^. $*..«> ..6..«,...Zv zc^dta^s.^je^cA

c »« ju.J[. .nf.M-.eA .Cr/..cg. ..<***.j .eg..? /^

<t/-.~o. ..? ^ ..D...OQ../...
u

l^iC..^.. 9*...<*r\ C-7/ A^ X,.jrr../..<tfrz..rt>..1 .4... 3..Cg. / U.^.l.. 'ko.... 1^,

rt ^ /..l.£4C£^../^
y
,S. O. /J..7^..^..%..faj..W..,j^...^..^..^.~£,.~j>

lyJ).. J/...sh^..^r.&^.^,(su. /C...Ay^-h /?..(*S3-*r..y*.A.

&e..sv...<3\*..*iJr:. ^.(g^
7

.

y ^ ./^
v^:/V/....;>^-w. ..^..

x
..d .,rf0*r: .Z«c« .*/L..£L.cU.-n-£ ...&../**>.<... ."$>.. 7.
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JZ..W %...£..,^.,J..h^l.J^.^..C.J...,Ctf. ^.&..fiJL„L..Cg...^„t»a-A'e..£,..Ci..jlL~.

h ... e>...xj..2^..ye......t>........

J. L^...L.a/3.......
J.......

.oj..^r..J. 7^^..S^3K&z...3y..^....3.h..^...e^...fi..L

c^.jM4...fl.l...<^..idL<

-te...ig.^i...^L.M *L&,...i>/Uj..^.^.jVJ..j3..!^.r.^

c....d2l...ca.....fc....?..JL^...^

^..jey...(j^...i^..A.^.L^......

6 Lr....V.. <̂ r^..,.^..^..ayt..nQ,....i...

.(D...vj„.^...^A...Z^...j^../^...^^.,...<£..A^.^.^,^..^^

.^..$/&...o^> f...C...^..//.nu#,....3.2>'..nK jkl>u™.^.//.....%..}

^W...y?.....Z,...^Zvt.,.Aa.."../f..

y......t/J...\}..J?9...yCf...

.-*rr../,...^ Z-£-S^Q..j^-./^

„-2..™..\^.......*..^...s<^Ci-~..^^ o.cf...

/"

s€l&r.<ML..^2\..d!..^. 9...h^^..S^...±.Q.J/..'/... 3.t ^. m..t..s^...m'^..^..h^. J.

y^^..//i...9....C.4...x...y...6<..rrU-...«.?'..(53 aa.wy<.A/A,..«i.i!^Xa.i

*Ot../#....!^EL^...a C<?.^..^..2»./xA....!4/....C2^r. v ..6....S? ^..,jJ^sr-^.<K^-,£,&

* ^
J^...&^^^.,...^..S^r\..^...^...9. Zs...V-(tfh*>......

CM.. J./....Ci...rJi. ^„.«C^..._%.<^.Jk^..X!...w...^-^....^./.<:/.
(/.^^ vZ *\

sa ./ui/....a?LsU....„'3... Z..yf...^....&..J..h...U..M..i^...So.,/...4. ^...p..A).. J... .L^...$ d.CA

a...G... î ...5.f...\l...U./'. ...Jz^..Z.T..a..M^
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....£?. .<r*...nJc..J'..£^...lQ.Jl..yk..i<r-r.

.

9 /J \}...cf..

Z /&<*£ ^.A..UL^.&.S^J..^^.x...

<#...Qcr.<. ^..-sr^ .^.^..C-b n*/jk..>C*

j
C.^...<&j\..A...T,....V..(y3r^

io. Wywiad kupiecki.

tk^..^...iir^T\.-^r:..^..^...y.Ci.^.).., Ca . .. ....

.Zrrr. y..cje.^.-iSu..r^^...a..e^.ML^..L^...A

A*J..y^,.j3. &J&...£^.A.n..~j..fo.^

&.....?....L7:...JtC^.J..X£^..r^..<d.../L..^

1 1

.

Otwarcie rachunku biezacego.

^/Ic.L/. S,.J..J%~..Jj..^.rc.jl?.l..M.^

^y%.,J...,.£,J..6...y£*yic4...U<y^

u....e^...h..~..^.,.w.S..J...7L.rv..^^\ ^
L..cA...<^....t.7.3l.J^..dlhM X

C&c<.\or*>...llj£
r
J.^....iJL..^..M-....(ju.. -CM.J .

12. Kredyt niepokryty.

'tr^^yM... & ......

(A

*/L..&.sQ/. / £..O...L.t,. L/Q..C.^...//../xA,.c^..^^.C. .df.. .../-/ .-w" w^

L<t$ Cj7 ~Q...C.J!..\s2...e(...^..<Qj...JC..j.. b/.......*r...f\.Se...

>X.^,o >

47



^

Jak nabywac wprawy w stenografii?

e..6..Q, X. -56.. A/..6v/..2^../...A.^. .Q*.y<^..5,<ia..
/
£^...^e,-e>/A .

^Jv....L^.,^...<^u.,..*...^

Jk?...C) ^...^..^./.A^..<^..A«^.i^..l:0..t..^...^...^...5^..Q V...C*?J..a. OU, ,

ci..re^..*..^...tt^...7£r~..art.-..^...k </la:...Lss. ..i &'- 6 Q^^.^-.^A i~pr^ s^

.

^..x*....:^W£../^..^..^

?iC^..j...^...e^^.^.M...c.....ea..^.^/^.-^---^-.

o..^.A.^...n^...^....^...<^.^.Lv^z...9^..^ A.;..^/ai.^w^.^1^'

I) Slownik Stenograficzny St. Korbela. Krakdw, 1948-
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Stenogramy do czytania.

1, Znaczenie stenografii.

.O

/~^? v^ ^ C
S ^ «£•£.. .—o fb'r-j &^ £7 T^n ~j- £"£•. ° 56 Ck,

v' C 6

y- / .> y
7 'W?

A^-i \

_<?— C4 oJ-f C-
/*

-\ C 7 l£S £' Sj> u- yf-' z^ L
X' /IJ en , - a*'? \\../] /to (yV '&- ^ $.

C"^'
>^ 2^/.

Co— J i-tjv/w r^~£ J- , v ti ./® / s ?"/ /ft> -vz>- y
y

/ ,*J'.-/> 1 k.. /-

'/ £'-v .//'

Z 6'-0,

*/ . LJ?^

9 °v r\

) /v /> /

4 0. & ^ * >v<5 ^ ,X $ ^

%/ ^ 2 6 / A^ ^>\ ^2^? ^^y
'?-*L^. $- o r<- 2 C- £- V ^'

/v
9^£ "-^i f/f C&j w-a

V-? yi/ (>'
5

ys 2) /6- T >y 4
rf

/

f^ry ^k .

a? 7 ,__^l. L j,^ ^ j t--^ /- je^sz. c. v\

7' / ^

9- / (2 S ^, J/ ..£
/

S-^A. ul/Af^ C--
y

^
. 'V^^ &-v2v

-.. ,-^~\ ( d^ ? ...,. e-vj <%/ 2 c y%./. '<sk/m ,J& a, C^/) /b~^. t> . ?
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i--^f ^— /7C v o? J IsJly-7 t>v _~ /i. ^y* y, c£^ , L

St. V

v°
,<*

"*.*/*

~6^

i^o '/>^i ~yi~j

O A y, y i^tsW ID I A' ^/ //,

<x>^-- ~ OTf, «¥ c^£y C'-V- d* -j/L, •€, sY^ — S^ ^S> , 1— 7^ J- e^^ O*.

2- ^ C ,^a! y (P^' CO-^ A C o^ ,/9w/ £ ,-JL-^ y\ - - <^^ oa//~^>-^

f <<s /iscj— ^
9- ^-\ja$JU o tJJ, -en-yi> 6 'at 2 </

/>/
-t

«2 / ' VA

V

- JO / ?-^ KT" -A/ C-

JT-^ */% * d> ~> ^^ -SO vy £>. ~l 9- C* /VP»- &*-~.yt,

i ~^» (/// "\ -- C- ~CR > C -v/2^, CWX^'./d S6~ ~<_ i-~*. <W Y ~

c/6 Of/ -vS v-/- / <=^S^- .-v «v? ^K olA /t^ ° )^6 o^6 ~L q^t

2. Zarys dziejow stenografii.

*^> P-t .«/"^ ^ . £./f^ ^v. ^n X/̂ ^ V-3^? y «^, • i<2

^ >^ j&p— us/^G °2_, a^» / ^j&> c#a- 2
.
a/ no ^y <s^ y/7 ^ ^*A,v^

fe-ty

^^.

'y nJt cost cs -

.jy

2- V2>. 7^ yo V•v: ~i 4Z> «/

r^2. r^V O ^V^

j3° c ri k, «J -t/l^r^-~% i
J- 6 *u\ ml- y e, t3>y^C te>^ 6 >>.

cr-Zy^s- 2^/. -r ~< X-'* £•-< a *c£^J^, ^sue,J,^e/°\ ^ '-^ s/L-

/4-t*/
7

« y> /_- c^o y . ,v/7 2-t->o Ci— A <?y oy^ o a f^J^7^^ ?

^
y.

c> ^^,

^U- ^^" 02. ^-&w A^/;

Q>

«S. ^, 'VZ-*/' o

n*— /> & kj* f. . <r-o 2 yv? ^ ^
.V y-2, A^/T y^^ c<r-«_ C

Z3 ^A- <rT<y l<^ d^p No ^ 6t^^/ els? , (J , , Cy?

JL> do 1 ^ C-y[/f >v. 2
sy^ a> y^i^, ^y^2- ^-

v
/^-- ,x^- <^* oz A-!,

5W ^>

yqj7 . /-» 'O. C?
f) 1/ ^O.

y~>*f.
JO 7.n 9u- £^c

?/. ^7 . eUU- OV S° T """

A/ l<fo — O o

7 Cjr^g y— ct-!> Jay&H'a iJS6 ^'n, j fl~?^ .
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r c/'< C-*
3
0-t> y.^? / ^

y

00 ^ Q r, ° s? Go C-» X. 6Z tfajl rxSbo^ /S3)

iX~D .^-<I^jV jif/man. 'a
kA 1/ f Lyj-- y

*CfO O yi> S? C- o\ /f 7 1 f , ) ~

y<? Ok </-. y^ 4/ P i> a-v Xs-a^ Grtffa, Coa-^ A"1 Co/l.ytP^C^ 2
'

</ fTP, ^- AW. <c~ >C ;%> V-<9 7 (TO ^&>&e /if*/ Y^W^^^/
.<_, ,i^2p . £& C/- -» / °^-7 J- vj& «/r, ^/ t^_ £\ ,m/

/OS-

s-»

C£? -? .- C . i tf^° 6 OPs / a-o . %' i>^l ?^K 2 r^P

^^P<j u? e. myo t-y_. ,xJ> / C£~ ,/»

'A

//) m 3 9l . ~ «-

^r<VK*i /*(?. <^ PjO, rv^C O £o» ~ <-—^ j ^Z ->/Tl <s £- SO 6)s P Oy~j£

//, _Wy .-^7 ^ Jew/man

n

2./ --^ « ? 4?p i_a V Xumotoaty ft , -^O " ^8i/ &C So

a~o d^y fd~'' 7*

o o 1
r ^2

3. Maty swiatek.

~P yuf." ^^"c/i J<rt, zjk c-L ? "i-2^~ ^ y u^/'^z ^J1 ^ *-~~ • "^7^"^

S0-~
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i

v^O ^ - /I VC cf .
'- - «A5x_ A ^ 2^

to i ,t %. es> (L//0 L^y ^ so
!f

.
/— /-- ^v <^r • -- -"•«- ^ " ^* - ^ ^ / "^

9t an o < //•.*/<> t^,'-
M*'~4 o-L-t) L/^ *-~*- u n-, j

/0
< SX&:

SC-:„P Z--/<*>'?- C-.7 <*tr~
7°^ t^ C-^9^ ^^-y -P> /i-d /^ ^

C

_£A jjofUl M- prf-^ ¥> / l 7>o '~3y~ ^-Yl " .%?- tv ry, ^ ), + ci

^ ns> v— 9 ? /I ? ^^ . ? «£ ^ "? ?.
" , /I i '<&€^> -g/L cc /*-*- c \ & n d~>, „ i /p

oj v / <r^ ^n en ^-- Os^si ^ ~ft.''„-^/i s?^_-, J cl,,, $, u^? ',. A

„€9- J cv c^ji^ /)
}

°-, t" \-> l~ i. „^.^,eA i. f
z—~m ^eo €c P cPy

/ / I', fy P ° •}-- ~°^ " *"/$^ v^> 7 ^~ ,ty1, *^' ' '^~kc ~ / j- iSK

f) L- 7 U S^O ^ y.. s^, o MX) O Pb>." ..\j €A i. IP ^^«Ji^ C~JL- */ '.'

J
*-. </?v o j^o cJ Pj>>. "

„ \j ex i, P- i/^«^* /l^jl-

<.„/Ir
' ^

?

s

J-, to- Co cc -! ,-i P, Jo ^v a/? yt- ~* O & i I -I/O

Ci-, ^ .

" "7 W y£~> /-> ^ Ct> tf^ V + f

.^c, y). f'7 J ^x. *~~ IS <ff
7*^ o £> -xj~:p i *^?- ~ ^ y&A- ^?T-

x^L- 7» e r/ ^ ^L Po s-^ 9u. ec^^ a 5
.
,/<5w ^ a i_,/s o «-,

^- cl (_/ A r// si, a- er> ju srbu ^ 6a^ a 6 i> ^ <9/-, . ^ ^ ~ e— b Pns.

Lx io,/- ? ''/~\ 9. -Wi 4 ft- Z- %4.

~~u-~ C-\ ) ~~- *_^v V2 Sjl Of yss/t 2 %£-" e£ ^ ^ fa C ,^lo

<y^l. i % *- -X- . of. fv'V ,fs~->~' > * y* ,4 *7/

/ /
A* '

.-^ ^^^-> n i/ *J e/%

J^ i o~ c< ,>< .
,A, ?y c^, a. ~jP?o ^ le» >\ ,m o \r-? tl,

go j 0-1 L ro
%
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A/Vy» C 5. ^ OO*:.**7 {/&?'.*> ts Z^ 7 ),,y W > X—^?-^v£ .
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KLUCZ
Znaki male, kek ken ker kes kel nen nek ner nes nel rer rek ren

res rel ses sek ser sen sel lei lek len ler les ner'ek seler senes serek ne-

seser, le.k ke.s sek. Kara karane karna reka lekka kanal nerka lekarka

kanarek sala sarna sanna laska lalka, as Anna, ale arena.

Znaki srednie. Lett bal basen bank be>en pelen lep lapa panna

deska ladne teren karta targ mebel male daremne dalem zaraza za-

sada zart welna wesele kawa Adam antena alarm armata, Ewa apel

aparat nagie agent naganne wada, has zapas nas. bez gaz zaznal. Jem
Jan jasne serie, jej daj malej, bajka tajne znajde najdalej sejm sej-

mem, daje serie serje. zaje.te tajemne. u = 6: kula pakunek nurek pa-

nuje rura narod warunek lodka suma zapasu Bog polka dumne ratuj

aktu ladnemu gora pagorek regularne zupelne wulkan maju, nauka
Laura pauza zaulek, maluje zaluj waluta, zajmuje znajduje, uklad

urna ulewa udaje umarla uzala uwaga upadek, ujde ujme. Eureka.

U pana, u nas.

Znaki zwiekszone i wielkie. Cele cale cegiel serce corka radze.

ne.dzne jezdze. zajezdza dzuma czem czas czuje czujne szereg szuka

deszcz szczere szczegolne Helena kuchenne halas rachunek duch
szafa afera efekt alfa farba. — o: Bok albo Polska doradza podobne
saldo czolem mojej mojemu nos nowe sos sosna pozorne zelazo godne
mojego kochanego uszkodzone udoskonalone forma polecone zoba-

cze. zona noszone honor szczotka wojna wojenne wojewoda robota ro-

zum major jod poufale, soba. s$ dochodza. zol^dek maja. zaja.1, oko

okno osada osadza os^dza ozdoba ocena obejmuje odj^l, oaza ocean
kakao Leon Teodor.

Skrocenia, zdania. Poszedl umarl jablko porannego rozsuwa od-

dalone zaalarmuje doradca zaradcze. Na nowy rok. Mam serce. Za
kare.. Bogaty zapas. Kupno na raty. Jak ns owe czasy. 5 funtow.

Znaczniki: zaraz naraz oraz teraz samego samej kazdego ktorej jed-

nego jednak ktorego ktoremu roznej chcesz, ten sam. tego samego
tym samym, tej samej, ta sama, tamten, tamtego, na tym, potem
zatym, do tego. Zwroty. Raz po raz. Coraz to nowe. Sam to odgadl
Ta sama forma. Oddam za kazda. cene,. Za lagodna ocena. Oto ten
ktorego szukalem. Od tego zaczalem. Tego samego gatunku. Rozne
sa. nasze cele. Taka zaplata, jak robota. Kto dba, ten ma. Co kto chce
to ma. Zaja.1 nas jeden szczegol.

Spolgl. zmiekczone. Moralnie najmniej kolonialne niosa. zadaniu
nieudolnie ankieta kierunek posiada uniesione podejrzenie urztjdzenie

rzqdca porzucone ubiera biuro zarobione piesh kupione zamierza
mieszka akademia wiejskie wiadome zawi^ze ciemne zaje.cia co-

dziennie narze^dzia dialog energia legion partia Zofia monarchia.
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Zdania. Nie mowis, kiedy nie umiem. Niekiedy jedna mala wada

oszpeca pi^kna. rzecz. Mowia. tak, jak rzeczywiscie jest. Nareszcie od-

szedl. Niechaj sie. nie miesza miedzy nas. Serce lgnie do tego, co jest

piekne. Nies pomoc, gdzie jej rzeczywiscie potrzeba. Para wodna

osiada na cialach jako rosa. Nie sadz rzeczy po pozorze. Co osoba,

to nowa odmiana. Che.tnie poniose. kazda. ofiare.. Nie ten ubogi, kto

malo ma, ale ten, kto wiele zada.

Samogloski y, i. Rynek wolny wierzy zyje lozysko upadlszy czyta •

ojczyzna zaszczytu wysylka zasilek uzyska zimne obey ucisk ubo-

dzy zaszkodzil pobyt bibula pilka pije omylka miriuta regulamin

wysokie wyklad wina nie obietnica tytul tyton, gips filozofia Zofii

kino polski, dolina okolica najblizszepolysk, Ignacy imie. iluzja, zyj

zyjcie bije familijne czyjego wyjatek, razy kazdy ktory, -ych sami

samych taki, -ich jedyny jedynie rozny roznica chcialby potrzeby

potrzebny. Zdania. Jezeli kiedy, to teraz popisz sie.. Zycze. im, aby ich

nadzieje nie zawiodly. R6b tylko to, co umiesz. Gdy byla potrzeba,

sam sobie najlepiej poradzil. Pomoc nie byla nigdy tak potrzebna,

jak teraz. Widzialem tak, jak mowie.. Bog dla -wszystkich, kazdy dla

siebie. Ufajmy tylko sobie samym. Uroda szybko mija. Kazda re-

gula ma wyjatek. Wojna zniszczyla dorobek pokolen. Koniec wien-

czy dzielo.

Przedrostki. Rozdaje rozbior rozsadek rozlane, nadmienia nad-

miar, przedmiot przedsiebierze przed tym przede wszystkim, odpada

odporne odpiera odpoczywa nadplywa przedpole, jak najmniej jak

najtansze jak najsumienniej, wr^cza w celu w ciqgu w dzien w apatii

we mnie, wczesne przedwezesne powzial podowczas wowczas zawsze,

w albumie w imieniu w ubogim we wczesnym, wspolczuje wspdlne,

12 zbiera z banku z aktu z calych zdolny z halasem zjadl z oporem

z pary zrzeka z przedmiotu z serca ze sosem z zadan z zycia z czyjej

ze szczerych, z epoki z albumu z imienia z ubioru, rozpada rozdziela

nazywa nawzajem nawias poziom uwierzyl uziemienie. Zdania. Zadna

sila nas nie rozlaczy. Wiemy, ze nikt nie jest bezpieczny wobec cho-

rob. Juz po wysilku, obecnie czas na odpoczynek. Jak kupil, tak

sprzedal. Moze wszystko, co tylko zechce. Narod l^czy wspolna ziemia

13 i wspolny je.zyk. Gdyby nie ale, wszystko byloby wcale. Cie.zar to

nad sily. Przed nami roztacza sie. bezmiar oceanu. Podczas wojny

marzymy o pokoju. Jak raz, to nie zawsze. Z wielkiej chmury maly

deszcz. Rolnik zbiera zboze z pola. Przed wydaniem • sadu zbadaj

rzecz jak najsumienniej. Kto zbyt duzo przedsiebierze, ten malo do-

kona. Nie ulega, ,poniewaz jest odporny.

Przyrostki. Zdac ujsc rozejsc uwierzyc napic, nalezy umiesci6

chce. zaplaci6, na 2 cze.sci, to zaje.cie, jakkolwiek jakikolwiek jakiej-

kolwiek cokolwiek ktorykolwiek ktorychkolwiek kiedykolwiek gdzie-

kolwiek, dzielnosc szczerosc narodowosc zyczliwosc polskos6 mno-

gosc chyzosc suchosc wyzszosc ge.stosc, donioslosc zaci^tosc dojrza-

losc umiejetoosc latwosc litosc roznosc waznosc jednosd obecnosc
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rzeczywistosc, panstwo znawstwo rolnictwo sqsiedztwo bo-

gactwo osadnictwu w panstwach w ubostwie, panow polow lasow

rozmow Polakow palc6w zamiarow malarzow potowka Markowna,
' wplywow zeszytow punktow, uboczne fizyczne energiczne pozyteczne

ostateczne estetyczne polityczne elektryczne analogiczne, kupieckie

katolickie Baltyckie akademickie ewangelickie, paczka rzeczka co-

reczka tabliczka sztuczka pozyczka karteczka miasteczko jedynaczka

w karteczce znaczek znaczkow, marzyciel szerzyciel donosiciel roz-

nosiciel, wyplacil, aktem zajetym rozpocze^tymi aparatami listami

pustego faktom w tych zamkniejych w podartych butach w miastach,

dajac kierujqc biegn^cego znajduj^cemu czytajqeych sprzedajacych

zajmuja.co moga.ee zabezpieczaj^cy, iz niz coz mlodziez czymze gdziez

kiedyz ktoz ktoryz sprzedaz az, masowe domowy surowego wzorowej
cie.zarowych czasowemu fachowy nowe wymowne zyskowne szcze.-

sliwe laskawe ciekawosc calkowicie uszanowanie kierowal panstwo-
we zartobliwe zydowskie zjawisko zaja.wszy, ciemniejsze wazniejsze,

czekalismy widzielismy moglismy mogliscie byliscie. Zdania. Im wie.- is

cej ma, tym wie^rej z^da. Zamiast slow chcemy czynow. Daja.c innym,
pami^taf o sobie, natomiast biorac, pami^taj o innych. Gdzie pomocy
potrzeba, niesmy ja. natychmiast. Sam to robi, chociaz pote.pia. Ra-
dosc zamienila sie. w placz. Cokolwiek z'aczniesz dojdz do konca. Sy-
metryczny sklad cze.sci budzi w nas upodobanie. Wielkie bogactwa
lezq dotychczas w ziemi bezuzytecznie. Bl^dzic to rzecz ludzka. Nie is

kocha sie. tych, ktorych sie. nie szanuje. Rzecz szkodliwa mimo ze

piejaia. Lepiej pamie.tamy to, co widzielismy, niz to. co slyszelismy.

Popyt i podaz majq wplyw na cene. rynkowq. Ludnqsc jest wierzy-
cielem panstwa, ktore zaci^gne.lo u niej pozyczke. publiczn^. Sila

elektryczna wywoluje liczne zjawiska.

Grupy spolgt. z 1, k, m, n. Blyska obluda dloh mleczne poslac slad

wladza wlos glowne tlen flaszeczkazlecenie zlosc chleb chluba ode-

szla ksztalt wiqksze lampa tempo skandal mandat Finlandia panowal
wiedzial koszta komenda znakomitosc kompas komplet komitet ko-.

palnia. Zdania. Je_zyki s^ kluczem nauk. Im kto lepiej zyje, tym dluzej n
zyje. Licz jedynie na wlasne sily. Dopiero nadejdzie wlasciwa pora
czynow. Rozpoczynaj wszystko we wlasciwym czasie. Miecz zew-
natrz, a glod wewna.trz panowal. Tluszcz jest waznym czynnikiem
pozywienia. Marzyciel oddaje sie. zludzeniom. Gniew jest zlym do-
radc^. Kto wiele widzial, ten wiele wie. 2eglarze kieruja. sie. kompa-
sem. Pionowe studnie w kopalni nazywaja. sie. sztolniami, a poziome
gzybami. Gdzie rozum, tarn tez wola. Bandaz chirurgiczny zabezpie-
cza rane. przed szkodliwym wplywem. Nie wolno nie robic kosztem
Jiorioru. Nie mozna we wszystko w^tpic.

Grupy spolgt. z s, z. Smazyc smialosc usmiech staranie stosunek is

zostal pozostal ustawiczny amnestia sfera spelnia wspanialosc ze spo-
gobow spiew swoje swojemu swoj zwyczaj z wami doswiadcza schody
scena sciana zgoda z firmy z kamienia z lasu z mojego zmiana
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z nami z tematow zdzialac, kodeks maksymalne ksiadz ksie.ga nie-

zmienne niezbyt wzdycha, umysi komis bylbys uroczystosc rozwaga

rozwija nazwisko pospieszne bezsporne dysponuje. • Zdania. Miej

wzglad na starosc. Musimy uwzgle.dnic nawet najmniejsze szczegoly.

Spotykaja.c sis, pytaja., skad i dokad. Czas rozwia.ze, co jeszcze na-

sta.pi. Rozwazajmy nie tylko cele, ale takze i sposoby. W klimacie

gor^cym rozwija sie. bujna roslinnosc, zwiaszcza lesna. Istotna. cecha.

handlu jest da.znosc do osia.gnie.cia zysku. Stare gory obfituja. w po-

zyteczne kopaliny. Zart ma swoje miejsce. U naszych stop sciela. sie.

rozlegle pola orne. Umysl ludzki jest panem zmyslow. Nie zbladzisz,

poki pilnujesz bitego toru. Egoizm nie zna litosci. Dysponent zastQ-

puje wlasciciela firmy.

Grupy spotgl. z 1, rz. Brak dobre dobrowolne wzbronione olbrzy-

mie trace, trudne strona trzyma cyfra front grac grozba grzeczne

zwrot wrzenie zrodlo ochrona praca proba uprzejme przyje.cia przyj-

muje uprzyjemnic sprzeczne katedra druk podroz drzewa iskra kfew

krzywe krokow krzyz klamra droga drza.ce projekt przodem zmrok

wzrok wzrasta, pierwsze morskie personel, cierpie. cien gardze. zrze-

szenie oferta gorsze order kalendarz zdarzenie zmierza lekarz ko-

rzysta reskrypt smierc, morderstwo morskie serdeczne organizuje

forma firma marszalek uniwersyteckie monarchia pierscien pier-

wotne. Zdania. Najbardziej badz ostrozny z tym, co prawdopodobne.

Wiara wspiera sie. na prawdzie. Kazda gala.z prawa jest uje.ta w od-

rebny kodeks. Dla dobra sprawy warto poswiedc si^.
j
Post^puj bez

pospiechu, ale ci^gle naprzod. Trzeba rozwazyc wszystkie za i prze-

ciw. Pokonuja.c przeciwnosci, hartujesz wole.. Trzeba si^ jeszcze dlugo

uczyc. Klimat wilgotny sprzyja uprawie ryzu. Sol posiada wlasnosc

dzialania przeciwgnilnego. Zastosuj srodki do polozenia. Wsrod in-

nych odbija talentem i praca.. Posrednia droga najblizsza. Przez dlugi

ludzie ida. w slugi. Garbik ochrania skore. od gnicia. Niewiele ksia.zek

ale dobrvch nam potrzeba. Krzewieniem krzesze. ogien. Dumny znie-

sie niejedna. przykrosc dla honoru. Mgla sklada sie. z bardzo drobnych

kropelek wody. Wieksze koszta niz korzysc. Dalekich rzeczy upatruje,

a bliskich nie widzi. Czas szybko mija i nigdy nie wraca. Wajtpienie

jest pierwszym krokiem do ma.drosci. Lisc zdradza chorobe. roslin.

Grupy spolgl. z w. Obwarowac obwiesc obwieszczenie obwija

obwod odwaga ledwie jedwab obydwa dwor dworskie Jadwiga Lud-

wik cwiczenie barwne przerwa kwas kwiat kwit kwota kwestia

kwadrat likwiduje gwar gwarantuje gwiazda gwizda chora.gwie

gwint gwaltem gwozdzie gwardia twarz tworz^ stwarza twarde

trwoga otwarte martwe twierdze. stwierdza latwe latwosc zalatwione

gmatwa Litwa twoje twojego chwala chwila zachwiane zachwyt

schwyta lichwa dzwiek dzwi^czne dzwon dzwiga odzwierciedla

niedzwiedz szwalnia szwajcarskie czwarte, obawa obywatel bawelna

wybawca dawne przedawnione dowolne dowod dowody zadowolone

towar towarzysz tworzysz stowarzyszenie dziwne dziwaczne po-

Lstrzyma powaga powstanie powtarza powtorzy powod powody po-

Wyzszy powiedzial powietrze powierza powierzchnia prowadzi rowny

;Wbrew. Zdania. To mnie przekonuje, jest bowiem stwierdzone fak-

tami. Spelnil obowia_zek nie z obawy przed kara, ale z wewne.trznego

lipoczucia. Pozory wywoluja. pewne podejrzenia. Kazdy posta.pi z pew-

oscia. tak, jak powinien. Poglad powszechny jest najcz^sciej sluszny.

Itatwiej przywykac niz odwykac. Cwiczenie tworzy mistrza. Kolo-

rot jest odmiana. dzwigni. Chwalqc sprzedaje, gania.c kupuje.

Z kwiatu rozwija sie owoc. Stale i wielkie zmartwienie jest jakby po-

Vwolna. smiercia. czlowieka. Miesnie stanowia. narza.dy.ri.chowe ciala.

Na rowniku kazdy dzieh w roku jest rowny nocy. Brzmienie polega
na drganiach powietrza. Zjawiska fizyczne i chemiczne zazwyczaj
sobie towarzysza..

, Wyrazy obce. Realne idealizm prezydium Tadeusz heutralne
Europa memorial komisariat komisjonalne kolekcjonuje aktualne.
Abonent absorbuje absolwent absurd absolutny, arcydzielo arcybi-
skup architektoniczne archiwalne, automatyczne autonomiczne auto-
mobil autopsja, dewiza dywizja dywersja zdewaluowane, eksport
egzamin egzemplarz ekspansja, indeks indos instynkt instytut intry-
ga interes interweniuje, koncesja konsens konsulat konferuje kon-
fiskata kontrahent kontrola kontrast, represja rewizja rezerwuar
rezerwa refren, transmisja transparent. — Instancja reputacja egze-
kucja. d^'spozycjom inwestycjach intuicja, rewolucyjny sytuacyjne
restauracyjne komunikacyjne konsumcyjne reprezentacyjne, socjalne
specjalne oficjalne racjonalne funkcjonalne emocjonalne prowincjo-
nalne, socjalistyczny racjonalistyczne, stenografia stenograficzny
stenografowac geografia biografia etnografia telegraf telefon, metr
materialne sekwestr rejestr dyrektorow amatorski elementarne ko-
mentarz cmentarz inwentarz, laboratorium audytorium terytorium
terytorialne, notariusz akcjonariusz funkcjonariusz emisariusz agra-
riusz, kooperatywa inicjatywa egzekutywa pozytywne, natura w na-
turze naturalny kultura literatura.

Przeglad znacznikow.

Aby abyscie aby tylko, az, az do. Bardzo jak najbardziej bar-
dziej coraz bardziej, bezpiecznie ubezpieczyl zabezpieczenie, bowiem
albowiem, byl bylby zbyl przybyl. Chce zechce chcialby chciwosc,
choc chocby chociaz chociazby, czego niczego dlaczego. Dla dla nas
dlatego dla nich, dlugi dlugo dlugiego dlugow dluznik, doka.d odk^d
znikad, dopiero dopiero wtedy dopiero co, dot^d odta.d stamtqd, do-
tychczas. -owy. Gdy gdyz niegdys, gdzie gdziez gdzieniegdzie. Istotne
w istocie. Jak jakiego jakos jakze jakby jakotez, itden jedyne po-
jedyncze zjednoczyc, jest jestem jestescie to jest, jest to, jeszcze
jeszcze nie, jezeli, jezeli tylko, juz juzto. Kazdy kazdej kazdorazowe,
jjiedy kiedyi kiedyindziej, kto ktoz ktos, ktory ktorzy ktore.dy z kto-

,-)fej- Lub, lub tez. Mianowicie, mie.dzy w mi^dzyczasie, mimo pomimo
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mimo wszystko, moze moga. mozna. Nad ponad nader, natomiast, na-

tychmiast -owy, nizeli anizeli. Obecny obecnosc, obfite obficie obfi-

tego obowi^zek obowia.zkow zobowia.zac, oczywisty -ego oczywistosc,

otoz' Pewny pewnosc zapewnic, pomoc, za pomoca., przy pomocy, po-

mocnik, samopomoc, poniewaz, potrzeba zapotrzebowame potrzebuje,

powinien powinnosc, pol na wpol polnoc, prawda prawdopodobnie

wprawdzie prawdziwe, prawo odprawa, — wierne, — mocne, procz

25 oprocz oprocz tego, przeciw przeciwnosc przeciwnik, przed przede

wszystkim uprzedni, przez poprzez. Raz razem terazmejszosc prze-

razajace, rowniez, jak rowniez, rozny rozrozniac, rzecz rzeczowy rze-

czywiscie. Sam samotny sam na sam, skad stad znika.d, sprawa spra-

wiedliwosc sprawnosc sprawozdawca, sprzedac sprzedaz sprze-

dawca, srednie bezposrednie sredniowieczne, srodek w pqsrodku

odsrodkowy, srodziemne wsrod sposrod. Tak takze takiz tacy, tarn

tamze tamtejszy, ten tym tego tego samego tegoz tamten, tez to tez ja-

ko tez trzeba, tutaj tutejszy, tych w tych z tych tych samych tychze

tamtych, tylko, jak tylko, skoro tylko. Wazny powazny uniewazmc,

watpie wa.tpliwe bez wa.tpienia, widzi widzial nienawidzi menawisc,

wiec wi^cei jak najwi^cej mniej wie^cej, wlasny uwlaszczeme, wla-

sciwy -ego najwlasciwszy, wobec, wobec czego, wraca zwracal zwro-

cil powraca pbwroci, wreszcie nareszcie, wspol spolka spolmk wspol-

niczka wsze powszechne wszelkie wszelakie zewszad, wszystko, -ich

przede wszystkim, wtedy, wtedy tylko, wzglad wzgledme bez wzglQ-

du na to, uwzgle.dnic. Zamiast natomiast natychmiast, zewnqtrz wew-

netrzne wnelrze, zreszta. zwlaszcza, zwlaszcza ze. Zaden, ze zeby

azeby.

28 Miary, liczby Up. metr dm cm mm km2
,
gram dg kg funfr lite hi,

zl gr dolar marka korona. Tydzien tygodnie poniedzialek..., godzina

min. sek. Miesi^ce ... przed pol., po pol., wieczor. Godz. wpol do

7 kwadrans na 3. — Dr. inz. dyr. prof. ks. Wladyslaw Stamslaw

Boleslaw Zdzislaw Jozef Franciszek. Kozlowski Kowalski Morawski

Jaworski. Sienkiewicz Mickiewicz. Liczby: 600, 2000, 300002, 500100,

1400000 3800700002. Szescioro 5-raki 4-kroc dziesia.tka tysia.ce mi-

lionow milionowe pieriu dwojka podwojne w dwojnasob potrojne

dwoje dwojgu setka poltora. Kilka kilkoro kilkakroc kilkanascie kil-

kunastu kilkadziesia.t kilkudziesi^ciu, kilka rhilionow.

si Praktyczne uzupelnienie (str. 31). Depesza odepchnie dopomaga

dopomina doprowadza dopytuje dopuszcza poprzeczne papiez papier

popis proponuje propozycja popyt.

Skrocenia mieszane.

Polaczenie zn. koncowego. (K o n c 6 w k i) .
Ludzie ludzi ludziom

szczegoly sposobow zwyczajom kwoty kupno czlowieka swiadka

punktu/Uslugi kwoty spcsoby zwyczaje kierunki dochody ksztaltu

punktem kapitalu warunki, ksztaltow ksztaltach gruntov gruntach
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kupcow czynow punktow punktem punktach zwyczajow swiadkow

Swiadkom kierunkow kierunkom skutkow skutkom, ogolem zwycza-

jach. Ogolny, -ego ogolniejszy szczegolny, -lnie gorny ludny za-

ludnienie sluszny usluzny zupelny konsekwentny blogoslawiony

zgodny otoczony zagrozony zakazany podobny, pochodzenie zadanie

stwierdzenie pokwitowanie odznaczenie otrzymanie umiarkowanie

doswiadczenie posiedzenie posiadanie uprzywilejowanie pospiesznie

gruntownie poinformowanie wyksztalcenie odpowiednie zgromadze-

nie powstanie uwiadomienie przygotowanie rozporza.dzenie przyzwy-

czajenie zlecenie zlozenie zakohczenie. Sluzbowy terminowy miej-

scowy wyjataowy zwyczajowy osobisty, -ego -scie gorzysty ojczysty

-ego, sluchal sluzyl otrzymal pokwitowal za.dal zakazali osi^gn^li

skorzystalem odprowadzal posplacalem, zaprojektowal zagwaranto-

wali zakwestionowal przygotowal gospodarowal pokwitowal legity-

mowal zamieszkiwal, sluzyl zagrozil swiadczyl cwiczyl dostarczyl

przestraszyl zblizyl skrocil uskutecznil wzruszyl chodzil urzadzil rzu-

cil. Uzupelniajac urzqdzajqc urzeczywistniaja.c decyduj^cy uskutecz-

niajac przychodzqc prowadz^c z^dajqc oswiadczaj^c porozumiewaja.c
si^, kupujqcy rozciqgajqc doksztalcaj^ce potwierdzaja.cych, zakupiw-
szy opusciwszy zagroziwszy otrzymawszy przysta.piwszy przekro-

czywszy ograniczywszy zatrudniwszy przygotowawszy spostrzeglszy.

Przyrostki. Administracja, -cyjny akcja demonstracja dyrekcja/ 3»

komunikacja konkurencyjny interpelacja informacja konsumcja kon-
stytucja rejestracja rezolucja spekulacja aprowizacja prowinejonalny
kontrrewolucyjny, przyjaciel, -olka, -lski wierzyciel, -telny, -telnosc i0

okaziciel przedstawiciel zalozyciel nauczyciel, -lka, -lstwo, uniwersy-
tecki Atlantycki protestancki ewangelicki polski, -ego kolezenski
chrzescijanski barbarzynski europejski, amerykanski rosyjski fran-

cuski afrykanski angielski, faktyczny elektryczny prowizoryczny
praktyczny kapitalistyczny entuzjastyczny konieczny charaktery-
styczny, zwolenniczka pozyczka, niewolniczy podrozniczy przygoto-
wawczy gospodarczy przedsi^biorczy, uciqzliwy szczesliwy wstrze-
mi^zliwy, formalny kwartalny maksymalny minimalny wystarczalny,
abonent abonament instrument konsument korespondent prezydent
asystent fragment kontrahent, -nci -ntow dokument, naczelnik kie-
rownik zwolennik rzemieslnik wspolpracownik wspolzawodnik, zja-
wisko, maszyna przyczyna chrzescijanin, ojczyzna, -sty robocizna dro-
zyzna, indywidualizm bolszewizm parlamentaryzm liberalizm pe-
symizm konserwatyzm patriotyzm, ekoiiomista finansista kapitalista
artysta optymista pesymista publicysta rewolucjonista entuzjasta
Dtiaszynistow, -sci komunista, -isci, dokladnosc ci^zkosc punktualnosc
bdleglosc odpowiedzialnosc nalezytosc przynaleznosc obojetnosc
yrielkosc wysokosc sposobnosc milosc dzialalnosc szlachetnosc mniej-
szosc przedsi^biorczosc indywidualnosc, biskupstwo blogoslawien-
^two chrzescijaiistwo kierowriictwo gospodarstwo ministerstwo na-
|tePstwo zastepstwo nasladownictwo uczestnictwo podobienstwo
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